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ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا 

 ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا
  ثلاثلاعامتجالا 
 ، طابش١٨ – ١٤كوكجناب   ٢٠٠٥رياربف / 

لامعألا لودج نم٤دنبلا   * 
  

،   عفانملا مساقتو لوصحلاب ةلصلا تاذ ةيراسلا ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا كوكصلا ليلحت
  تارغثلا ديدحت كلذ يف امب اهذيفنت نم ةبستكملا تاربخلاو

 يذيفنتلا نيمألا ةركذم

  ةمدقملا  -الوأ 

لاد ١/١٩هررقم يف ،فارطألا رمت ؤم ررق  - ١ لوصحلاب ينعملا صصخملا ةيوضعلا حوتف م لماعلا قيرفلا فيلكت 
فدهب ماظنلا اذه نأشب ضوافتلاو ،عفانملا مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا نأشب يلود ماظن عضوب .... عفانملا مساقتو 

ةداملاو ١٥ةداملا ماكحأ ذيفنتل كوكص /كص دامتعا ةلاعف ةروصب ةثالثلا ةيقافتالا فادهأو،ةيقافتالا نم) ءاي (٨  نأب ىصوأو ، " 
  ١.ررقملا ذاهب قفرملا يف ةدراولا تاصاصتخالل اقفو"عفانملا مساقتو لوصحلاب ينعملا لماعلا قيرفلا لمعي 

لاد ٧/١٩ررقملا ةجا بيد يف فارطألا رمتؤم ظحالو  - ٢ مظنلاو كوكصلل ليلحتلا نم ديزملا ءارجإ ىلإ ة جاح كانه نأ" 
كلذ يف امب اهذيفنت نم ةبستكملا تاربخلاو عفانملا مساقتو لوصحلاب ةلصلا تاذ ةير اسلا ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا ةينوناقلا
نأ ةرورض ىلع ررقملا سفنب قفرملا يف ةدراولا لماعلا قيرفلا تاصاصتخا صنت ،كلذ ىلع ةوالعو ". اهجئاتنو تارغثلا
وناقلا كوكصلل ليلحت ىلع ،رومأ ةلمج نمضيلودلا ماظنلا نأشب تاضوافملا زكترت تايوتسملا ىلع كوكصلا نم اهريغو ةين ، 
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ناترقفلا لاد ٧/١٩ررقملا   ١   .٢ و١ 



لوصحلا دوقع كلذ يف امب عفانملامساقتو لوصحلاب ةلصلا تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا اهذيفنت نم ةبستكملا تاربخلاو    
  ".ىرخأ تارايخ ةيأو ذافنإلاو لاثتمالا تايلآو

ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع كوكصلا نم اهريغو ةينوناقلا كوكصلل اليلحت ةركذملا هذه رفوت ،كلذ ىلعو  - ٣  
ررقملاب قفرملا يف ةمئاقلا يف ةدراولا ةيراسلا كوكصلا ةاعارم عم عفانملا مساقتو لوصحلاب ةلصلا تاذ ةيلودلاو لاد ٧/١٩   

نمض اهجاردإ يف لماعلا قيرفلا بناج نم رظنلل رصانع اهرابتعاب تاصاصتخالا نم) ٢٣(ةيعرفلا ةرقفلا ) د(مسقلا تحت   
  .يلودلا ماظنلا

  عفانملا مساقتو لوصحلاب ةلصلا تاذ ةيراسلا كوكصلل ماع ضرع   -ًايناث 

  ةيلودلا ةينوناقلا كوكصلا  -فلأ 

ثحب ن الضف يلودلا ماظنلا يف اهجاردإل فارطألا رمتؤم اهددح يتلا ةيلودلا كوكصلل اماع افصو مسقلا اذه مدقي   - ٤
  .عفانملا مساقتو لوصحلاب اهتلص

ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا   - ١
  ةعرازلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ىدل ةعارزلاو

  كصلل ماع فصو

ةيذغألل ةدحتملا ممألا رمتؤم بناج نم ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا ىلع قفوو   - ٥
يف ذيفنتلا زيح تلخدو ٢٠٠١ربمفون /يناثلا نيرشت يف ةعارزلاو ناريزح٢٩  يناثلا نيرشت١ىتحو . ٢٠٠٤هينوي /  ربمفون / 

ناك ٢٠٠٤ ةدهاعملا ىلع تقدص دق ةيبوروألا ةعامجلاو ادلب٦١  ةيثارولا دراوملا عيمج انوناق ةمزلملا ةدهاعملا هذه يطغتو .  
يف اهفادهأ لثمتتو. ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا مساقتو ةعارزلاو ةيذغألل مادتسملا اهمادختساو ةيتابنلا ةيثارولا در اوملا ةنايص" 

يئاذغلا نمألاو ةعرازلا قيقحتل يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم اقاستا ةيواستمو ةلداع ةروصب اهمادختسا نم ةدمتسملاعفانملا   
  ".نيمادتسملا

  عفانملا مساقتو لوصحلا رصنع

ىلع لوصحلا ،عفانملا مساقتو رس يملا لوصحلل فارطألا ددعتملا ماظنلا وهو ةدهاعملل ةيسيئرلا تانوكملا دحأ لوانتي  - ٦
،عفانملا مساقتوةيثارولا دراوملا  اهنم ةدمتسملا نيعرازملاو تاتابنلا يبرم لمع معديو  ىلع فارطألا ددعتملا ماظنلا ىرسيو .  

نمضتت تاتابنلا نم اعون ٦٠نم رثكأ  ةيفلع داومو ايسيئر الوصحم٦٤  ليصاحملاب ةمئاق ةدهاعملاب لوألا قفرملا نمضتي و.  
يف ةدراولا ئدابملل صاخ قيبطت هنأ ىلع فارطألا ددعتملا ماظنلا ىلإ رظنلا نكميو . فارطألا ددعتملا ماظنلا اهيطغي يتلا

ةرقفلا ١٥ةداملا  نلا اهلمشي يتلا ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا ىلع يرسي ةيقافتالا نم٢   .فارطألا ددعتملا ماظ 
ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا اهدراوم ىلع لودلل ةيدايسلا قوقحلاب ةدهاعملا يف ةدقاعتملا فارطألا فرتعت ١٠ةداملا يفف   



ةئشانلا عفانملاو ،ةيواستمو ةلداع ةقيرطب اهمساقتودراوملا هذه ىلع لوصحلا ريسيتل فارطألا ددعتم ماظن ءاشنإ ىلع قفاوتو   
يذلا يسايرلا زاهجلا هيلع قفاويس يذلا دراوملا لقنل دحوملا قافتالا يه عفانملا مساقتو رسيملا لوصحلا ةيلآو . اهمادختسا نع
يتلا ةيمازلإلا فورظلاو طورشلا نم اددع ةدهاعملا ددحتو . عفانملا مساقتو ةيثارولا دراوملا هذه ىلع لوصحلا طورش عضيس
يسايرلا زاهجلا لخاد اهنأشب ضوافتلل اياضقلا نم اددع كرتي هنأ الا دراوملالقنل دحوملا قافتالا يف جردتس رفوي فوسو .  
عفانملا مساقت ىلع ةدهاعملا صنتو . ةعارزلاو ةيذغألا لاجم يف بيردتلاو ةيبرتلاو ثوحبلا يف ةنايصلاو مادختسالل لوصحلا
ايجولونكتلا ىلع لوصحلاو تامولعملا لدابتو يراجتلا لواد تلا نع ةمجانلا عفانملا نم كلذ ريغو ةيدقنلا تاعوفدملا لالخ نم
  .تاردقلا ءانبو اهلقنو

هتايصوت دادعإل ،ةدهاعملا دمتعا يذلا ٣/٢٠٠١ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم رمتؤم رارقل الامعإ ءاربخ قيرف ئشناو   - ٧  
  .داوملا لقنل دحوملا قافتالا ىوتحمو لكشب قلعتي اميف يسايرلا زاهجلللوألا عامتجالل 

  ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح بناوج نأشب ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم قافتا  - ٢

  ٢كصلل ماع فصو

يناثلا نوناك١يف ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لخد   - ٨ ةددعتم ةيراجتلا تاضوافملل ياوغوروأ ةلوجل ةجيتن ١٩٩٥رياني /   
تاراشالاو ،ةيراجتلا تاقالعلاو ،قوقح نم اهب لصتي امو رشنلا قوقح لثم ةي ركفلا ةيكلملا تالاجم قافتالا يطغيو. فارطألا

ريغ تامولعملاو ةلماكتملا رئاودلل تاميمصت عضوو ،ةديدجلا ةيتابنلا فانصألا ةيامح كلذ يف امب تاءاربلاو ،ةيفارغجلا 
  .تارابتخالا تانايبو ةيراجتلا رارسألا كلذ يف امب ةروشنملا

اهيطغي يتلا ةيركفلا ةيكلملل ةيسيئرلا تالاجملا نم لاجم لك يف ءاضع ألا اهرفوي ايند ةيامح تايوتسم قافتالا ددحو  - ٩
ةراجتلا ةمظنم ءاضعأ نيب تاعزانملا عاضخإو ةيركفلا ةيكلملا قوقح ذافنإل ةيلحملا تاجلاعملاو تاءارجإلا لوانتي امك . قافتالا
قافتالا صنيو . ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىدل تاعزانملا ةيوست تاءارجإل قافتالا يف ةدراولا تامازتلالاب قلعتي اميف ةيملاعلا
  .ةياعرلاب ىلوألا ةلودلا لثم ةيساسألا تاجلا ئدابم نايرس ىلع اضيأ

هج اوت يتلا ليقارعلاو تافارحنالا نم دحلا ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح قافتال ةيسيئرلا فادهألا لمشتو  - ١٠
ذافنإب ةصاخلا تاءارجإلاو ريبادتلا حبصت الا نامضو ةيركفلا ةيكلملا قوقحل ةيفاكلاو ةلاعفلا ةيامحلل جيورتلاو ةيلودلا ة راجتلا

ذافناو ةيامح مهست نأ هفادهأ دحأك قافتالا نم ٧ةداملا ددحتو . ةعورشملا ةراجتلا مامأ اهتاذيه اقئاع ةيركفلا ةيكلملا قوقح   
ل جيورتلايف ةيركفلا ةيكلملا قوقح نيجتنملا نيب ةلدابتم دئاوف قيقحتو ،ايجولونكتلا رشنو لقنلو ةيجولونكتلا تاثدحتسم ل 

قوقحلا نيب نزاوت داجيإ ىلإو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةهافرلا ىلإ يدؤت ةقيرطبو ةيجولونكتلا فراعملل نيلمعتسملاو 
  .تامازتلالاو

                                                           
 .www.wto.orgرظنأ ليصافتلا نم ديزمل   ٢



عضخي يذلا عوضوملاب قلعتي اميف ةيمسرلا تاطارتشالا قافتالا نم ) ١ (٢٧ةداملا ددحت ،تاءاربلاب قلعتي اميفو   - ١١
اهقيبطت نكميو ةركتبم ةوطخ ىلع يوطنتو ةديدج "يه يتلا تاثدحتسملل ةحاتم نوكت فوس تاءاربلا نأ ىلع صن تو تاءاربلل
  ".يعانصلا لاجملا يف

ةرقفلا ٢٧ةداملا صنتو   - ١٢ تاتابنلا تاءاربلا لومش نم نودعبتسي ن أ ءاضعألل زوجي هنأ ىلع قافتالا نم) ب (٣ 
تاءاربلا ةيامح نم ةيتابن افانصأ دعبتسي دلب يأ ىلع نيعتي هنأ ريغ . ةيجولوبوركيملا تايلمعلاو ةقيقدلا تانئاكلا ريغ تاناويحلاو
تايلمعلا وأ تاناويحلاو تاتابنلل تاءارب نوحنمي اوناك اذإ ام اوررقي نأ ءاضعألل زوجي اذلو. ةيامحلل اديرف اماظن رفوي نأ  
. ذيفنتلا زيح قافتالا لوخد نم تاونس عبرأ دعب) ب (٣ – ٢٧ةداملا ماكحأ ضارعتسا ىلإ قافتالا وعديو . همدع نم ةيجولويبلا

ماعل ةحودلا نالعا نم ١٩ةرقفلا نأب ةظحالملا ردجت ،كلذ ىلع ةوالعو . ةرمتسم ةيلمع ضارعتسالا اذهو تعسو دق ٢٠٠١   
ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح قافتا نيب ةقالعلا صحفب اضيأ قافتالا سلجم موقي نأ ىلع صنت يهف . ةشقانملا قاطن نم

يتلا ةلصلا تاذ ةديدجلا تاروطتلا نم كلذ ريغو رولكلفلاوةيديلقتلا فراعملا ةيامحو ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتاو ةراجتلاب   
ةيركفلا ةيكلملا قوقح قافتا فادهأب هلمع يف قافتالا سلجم دشرتسينأ ىلع صنت امك . ١-٧١ةداملل الامعإ ءاضعألا اهريثي   

لماكلا هرابتعا يف ةيمنتلا اياضق ذخأي نأو)٨ةداملا (قافتالا اذه ئدابمو ) ٧ةداملا (ةراجتلاب ةلصلا تاذ   ،.  

عفانملا مساقتو لوصحلابةقالعلا    

 ٣-٢٧ةداملا ليدعتب قلعتي اميف ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةي ركفلا ةيكلملا قوقح قافتا سلجم يف اياضقلا نم ددع جلوع  - ١٣
تاثدحتسملاب قلعتي اميف تاءاربلا حنم ريياعم قاطن عيسوت لامتحاو ،قافتالاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نيب ةقالعلاو )ب(  ،
اهب ةلصلا تاذ ةيديلقتلا فراعملا وأ ةيثارولا ةداملا ىلإةدنتسملا  .  

ةيقافتاو ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح قافتا نأ ىرت رظن ةهجو نع ءاضع ألا ضعب برعأ نيح يفو  - ١٤
هقفاوت نامضل ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح قافتا ليدعت ةرورضب رخآلا ضعبلا عفد ،ناتقفاوتم يجولويبلا عونتلا 

ىلع لوصحلل نيمدقتملا نم بلطي يكل قافتالا اذه ليدعت ةرورض حرتقا ،اديدحت رثكأ ةروصبو. يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم  
نوكي امثيح تاءاربلا ىلع لوصحلا تابلط يف اهب ةلصتملا ةيديلقتلا فراعملاو ةيثارولا دراوملا أشنم نع فشكلا تاءارب 

ةقفاوملل اتابثا تاء اربلا بلاط مدقي نأ حرتقا امك. ةلصلا تاذ ةيديلقتلا فراعملا وأ ةيثارولا دراوملا ىلع دمتعي عوضوملا
ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح قافتا ضرفي نأ يرورضلا نم نأ نيرخآ يأر نم ناكو. عفانملا مساقتو ملع نع ةقبسملا  
ةيثارولا دراوملا أشنم نع فشكلا ةلأسم ةجلاعم ىرخأ نادلب تحرتقاو . ةايحلا لاكشأ عيمجل تاءاربلا حنم ىلع ارظح ةراجتلاب
 نواعتلاةدهاعم ليدعت لالخ نم فشكلا ةلأسم ةجلاعم رخآ دلب حرتقاو ،هتاذب مئاق طرشك اهب ةلصلا تاذ ةيدي لقتلا فراعملاو
هذه نأشب نآلا ىتح ءارآلا يف قفاوت ىلإ لصوتلا متي ملو . ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا فارشإ تحت تاءاربلا نأشب
يف ةخرؤملا IP/C/W/429ةقيث ولا يف دري نآلا ىتح حاتم حارتقا ثدحأو. ةلأسملا لوليأ٢٠  اهتمدق يتلا ٢٠٠٤ربمتبس /   

ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح قافتا سلجم عامتجا يف ترظنو ،اليوزنفو دنلياتو وريبو ناتسكابو دنهلاو ليزاربلا 
لوليأ٢١يف  ةيديلقت فراعم يأو ةيثارولا دراوملا أشنمب ةلصلا تاذ فشكلا تاطارتشا حارتقالا فشكتسيو. ٢٠٠٤ربمتبس /   

مدع تاساكعناو هذختت نأ نكمي يذلا لكشلا نأشب تاحارتقا مدقيو طرشلا اذه تاغوسم شقانيو . هعارتخا يف مدختست ةلص تاذ
عامتجالاكلذ لالخ يعوضوم مدقت يأ ققحتي ملو. لاثتمالا  .  



  ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا تادهاعمو تايقافتا  - ٣

ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ريدت  - ١٥ ربتعتو ،ةيركفلا ةيكلملا ةيامح بناوج فلتخم لوانتت ةيلود ةدهاعم ٢٣  ادلب ١٨٠   
ةيثارولا دراوملا ىلع ل وصحلا ةيضقب الاصتا برقألا كلت يه يلودلا تاءاربلا ماظنب ةلصلا تاذ تادهاعملاو. ءاضعأ الود

  .اهعفانممساقتو 

لوألا نيرشت–ربمتبس /لوليأ يفو  - ١٦ لودلا تايعمج تاعامتجال نيثالثلاو ةسداسلا ةلسلسلا لالخ ٢٠٠١ربوتكأ /   ،
ةيجيتارتسا عورشم دادعإ فدهب تارواشم ةيملاعلا ةمظنملا أدبت نأ ىلع ءاضعألا لودلا تقفاو ،ةيملاعلا ةمظنملا يف ءاضعألا 

قلعتملا تاروطتلا تناكو٣.يلودلا تاءاربلا ماظن يف رييغت ءارجإل يف لعفلاب تاشقانم عضوم تاءاربلا ماظن بناوج فلتخمب ة  
 ، ةينفلا تاءاربلا نوناق ةدهاعم عورشمو ،تاءاربلا نوناق ةدهاعمب ةقلعتملا كلت لثم  ةيملاعلا ةمظنملا لخاد تايدتنملا نم ددع

كفلا ةيكلملاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةنجللاو ،تاءاربلا لاجم يفنواعتلاةدهاعم حالصإو  فراعملاو ،ةي ثارولا دراوملاو ةير 
عم اهقاستاو كوكصلاو تايلمعلا هذه ةيلاعف نامض ىلإ ةيملاعلا ةمظنملا يف تاءاربلا لامعأ لودج فدهيو . رولكلفلاو ةيديلقتلا
  .رومأ ةلمج نمض ضعبلا اهضعب

ديحوت ىلإ ةدهاعملا هذه فدهتو. ٢٠٠٠هينوي /ناريزح يف تاءاربلا نوناق ةدهاعم يسامولبد رمتؤم رقأ دقو  - ١٧  
ررقتو . ةيميلقإلا وأ ةينطولا تاءاربلا تابلط ءلمل ةيميلقإلا وأ ةينطولا تاءاربلا بتاكم اهتفصو يتلا ةيمسرلا تاطارتشالا

. ةينفلا تاءاربلا نوناق ديحوت يف لمعلا ءدب تاءاربلا نوناقب ةينعملا ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملل ةمئادلا ةنجللا ةطساوب ذئدنع
ةلصو ةماقإل جهن ىلع ةنجللا هذه تقفاو ٢٠٠١ربمفون /يناثلا نيرشت عامتجا لالخو ةدهاعمو ةينفلا تاءاربلا ةدهاعم نيب ةلهس   
ىلع ةوالعو . ةينفلا تاءاربلا نوناق ةدهاعم عورشم ةسارد ايلاح يرجتو تاءاربلا لاجم يف نواعتلا ةدهاعمو تاءاربلا نوناق
ةرمتسم ةيلمعلا تلازامو تاءاربلا لاجم يف نواعتلا ةدهاعمل حالصإ ةيلمع٢٠٠٠ربوتكأ /لوألا نيرشت يف تأدب ،كلذ   .

نادلب ةدع يف دحاو يلود تاءارب بلط زيهجت حيتي يلود كص نع ةرابع تاءاربلا لاجم يف نواعتلا ةدهاعم نأ ركذلاب ريدجلاو 
دلب لكلينطولا بتكملا يف تابلطلا زيهجت نم الدب ةدهاعملا كلت يف ءاضعأ ةيلمعل ةيلود ةءارب ىلع لوصحلا بلط عضخيو .  
ةوطخلاو ةثادحلاو ةقباسلا ةساردلاب قلعتي اميف ةدهاعملا ةيعمج اهنيعت يتلا ةيسيئرلا تاءاربلا بتاكم دحأ هب علطضي يلود ثحب "
  .ةركتبملا

ةيكلملاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةنجل لا ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملل ةماعلا ةيعمجلا تأشنأ ،كلذ ىلع ةوالعو  - ١٨
رشت يف ةيملاعلا ةمظنمل ةعباتلارولكلفلاو ةيديلقتلا فراعملاو ةيثارولا دراوملاو ةيركفلا ىدتنم نوكتل٢٠٠٠ربوتكأ /لوألا ني    
يؤر دقو . ةيديلقتلا ةيفاقثلا تالاجملاو ةيثارولا دراوملاو ةيديلقتلا فراعملاو ةيركفلا ةيكلملا نيب ةقالعلا نأشب راوحلاو تالوادملل

ةيملاعلا ةمظنملا ةزهجأ بسانت ال اهنإف مث نمو ةيركفلا ةيكلملا نوناقل ةيديلقتلا عورفلا للختت ةيسيئرلا عيضاوملا هذه نأ 
  ٤.ىرخألا

  عفانملا مساقتو لوصحلاب ةقالعلا
                                                           

  .ةيملاعلا ةمظنملا ىدل تاءاربلا لامعأ لودج نأشب ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا عقوم رظنأ ليصافتلا نم ديزمل  ٣
  ./www.wipo.int/tk/en/igcرظنأ ليصافتلا نم ديزمل   ٤



لودلا ضعب نأ ريغ . ةيلودلا ةيموكحلا ةنجللا ةطساوب اساسأ جلاعت عفانملا مساقتو لوصحلاب ةقلعتملا اياضقلا تناك  - ١٩
أشنم نع فشكلا لثم عفانملا مساقتو لوصحلاب ةلصلا تاذ اياضقلا ةجلاعم ةرورض ىرت رظن ةهجو نع برعأ ءاضعألا 
نوناق ةدهاعم عضوو تاءاربلا لاجم يف نواعتلا ةدهاعم حالصإ قايس يف ةلصلا تاذ ةيديلقتلا فراعملاو ةيثارولا دراوملا 

  .ةينفلا تاءاربلا

فراعملاو ةيثارولا دراوملا أشنم نع فشكلا ةلأسم تناك ،ةيلودلا ةيموكحلا ةنجللا اهتس رد يتلا لئاسملا نيب نمو  - ٢٠
ترجأو . يلود ماظن ةماقإب ةصاخلا تاضوافملاب ةصاخ ةروصب قلعتت تاءاربلا ىلع لوصحلا تابلط يف ةلصلا تاذ ةيديلقتلا

يتلا ةوعدلل ةباجتسا ةيديلقتلا فراعملاو ةيثارولا دراوملاب ةلصلا تاذ فشكلا تاطارتشا نع ةينقت ةسارد ةيملاعلا ةمظنملا 
، عباسلا هعامتجا يف فارطألا رمتؤمل ةساردلا هذه تحيتأو٥يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا اهل اههجو   

(UNEP/CBD/COP/7/INF/7) .ةلأسملا نأشب رخآ لمعب مايقلا ىلإ ةيمل اعلا ةمظنملا فارطألا رمتؤم اعد عامتجالا كلذ يفو
ةرقفلا ءاه ٧/١٩ررقملا يف ةدراولا   ٨.  

، . ٢٠٠٤سرام /راذآ يف ةسداسلا اهترود يف ةيلودلا ةيموكحلا ةنجللا بناج نم ةوعدلا هذه تسردو  - ٢١ عامتجالا اذه يفو
يف اهدقع ررقملا ةيملاعلا ةمظنملل ةماعلا ةيعمجلا بناج نم الوأ ةوعدلا هذه ثحبُت نأ ىلع ةنجللا تقفاو  –ربمتبس /لوليأ 
ةلأسملا هذه ةجلاعمل ةمءالم رثكألا ةيملاعلا ةمظنملا لخاد ىدتنملا ديدحتل٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا نيرشت يأر نم ناك نيح يفو .  
ىري يأر نع ىر خألا نادلبلا ضعب برعأ ،ةوعدلا هذهل ةباجتسالل بسنألا زاهجلا يه ةيلودلا ةيموكحلا ةنجللا نأ نادلبلا ضعب

تاءاربلاب ةلصلا تاذ ةينوناقلا كوكصلا يف جلاعت ن أ دبال مادختسالا ةءاسا نم ةيديلقتلا فراعملاو ةيثارولا دراوملا ةيامح نأ 
ردصم نع نالعإلا ىلع صنت نأ نامضل كوكصلا كلت ىلع ةمزاللا تارييغتلا ءارجإ لالخ نم صوصخلا هجو ىلعو 

ةيديلقتلافراعملا وأ ةيثارولا دراوملا نواعتلا ةدهاعم حالصإ قايس يف هذه فشكلا ةلأسم جلاعت نأ نادلبلا هذه تحرتقا اذلو .  
  .ةينفلا تاءاربلا نوناق ةدهاعمب ةصاخلا تاشقانملا يفو ،تاءاربلا لاجم يف

 ١٩نم ةرتفلا يف دقع يذلا تاءاربلا لاجم يف نواعتلا ةدهاعم حالصاب ينعملا لماعلا قيرفلل عبارلا عامتجالا لالخو   - ٢٢
رايأ٢٣ىلإ  ةيثارولا دراوملا لاجم يف تاءاربلا نوناق ىضتقمب ةيفافشلا ريبادت نأشب تاحرتقم ارسيوس تمدق . ٢٠٠٣ويام / 

ردصم نأشب نالعإ ىلع لوصحلا بلط نم ةينطولا تاءاربلا تاعيرشت نيكمت يف حارتقالا رهوج لثمتيو ٦.ةيديلقتلا فراعملاو  
دراوملا هذه ىلإ ةرشابم ةروصب دنتسي عارتخالا ناك اذإ ،تاءاربلا ىلع لوصحلا بلط يف ةيديلقتلا فراعمل او ةيثارولا دراوملا

رايأ٧-٣(لماعلا قيرفلا اذهل ةسداسلا ةرودلا ىلإ تاحرتقملا هذه ىلع ىرخأ تاقيلعت تمدقو . ةيديلقتلا فراعملاو ويام / 
ةينفلا تاشقانملا نم ديزملا ءارجإ نم لماعلا قيرفلا نيكمت فدهب) ٢٠٠٤ هتاحرتقمنأشب  مادختسا تاقيلعتلا هذه يطغتو ٧.   

ةينوناقلا تابوقعلاو ،ةءاربلا ىلع لوصحلا بلطيف ردصملا اذه نالعإب مازتلالا قاطنو ،ةيثارولا دراوملا ردصمو ،تاحلطصملا  
نيرشت رهش ةياهن يف ةمداقل ا هترود لالخ ديدج نم ةلأسملا ةشقانم ىلع لماعلا قيرفلا قفتاو ،فشكلا مدعل ةلمتحملا

                                                           
ةرقفلا ميج ٦/٢٤ررقملا يف درت ةيملاعلا ةمظنملل ةهجوملا ةوعدلا   ٥  ٤٧.  
  .PCT/R/WG/5/11ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا ةقيثو   ٦
ةمظنملا ةقيثو يف رفاوتت امك ةيرسيوسلا ةموكحلا ةط ساوب تاءاربلا نوناقب ةينعملا ةمئادلا ةنجللا ىلإ تاحرتقملا هذه تمدق  ٧

  .ةيملاعلا



ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا نيب ءارآلا يف قفاوت ىلإ راقتفالا تيدبأيتلا رظنلا تاهجو سكعتو  ٢٠٠٤,٨ربمفون /يناثلا  
تاذ ةيديلقتلا فراعملاو ةيثارولا دراوملا ردصم نع فشكلا ةلأسمب ةلصلا تاذ لئاسملا ةشقانمل مئالملا ىدتنملا نأشب ،ةيملاعلا 

  .تاءاربلا ىلع لوصحلا تابلط يف ةلصلا

لوألا نيرشت–ربمتبس /لوليأ يف ةرشع ةسماخلا ةيئانثتسالا ةرودلا لالخو  - ٢٣ ةماعلا ةيعمجلا ترظن ٢٠٠٤ربوتكأ /   ،
يف فشكلا تاطارتشاو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ةقالع نأشب فارطألا رمتؤمل اههجو يتلا ةوعدلا يف ةيملاعلا ةمظنملل 

رمتؤم نم ةهجوملا ةوعدلا هذه ىلع ايباجيإ ةيملاعلا ةمظنملا درت نأ ةماعلا ةيعمجلا تررقو . ةيركفلا ةيكلملا قوقح تابلط
 ٢٠٠٥ويام /رايأ يف صصخم يلود يموكح عامتجا دقع كلذ يف امب ةلأسملا ةجلاعمل قرطو اينمز الودج عضت نأو فارطألا
لوليأ يف ةيداعلا اهترود لالخ ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإاهنأشب لدعم عورشم ميدقتو ةقيثو عورشم يف رظنلل   .٢٠٠٥ربمتبس / 

  ةديدجلا ةيتابنلا فانصألا ةيامح نأشب ةيلودلا ةيقافتالا  - ٤

يف ذافنلا زيح تلخدو ١٩٦١ماع سيراب يف ةديدجلا ةيتابنلا فانصألا ةيامح نأشب ةيقافتالا تعقو   - ٢٤ تلدعو . ١٩٦٨ 
يف ذيفنتلا زيح ١٩٩١ماع ليدعت لخد دقو . ١٩٩١و ١٩٧٨ و١٩٧٢يف ةيقافتالا هذه  وه ةيقافتالا هذه نم ضرغلاو . ١٩٩٨ 

ساسأ ىلع ةيركفلا ةيكلملا قح مهحنم لالخ نم ةديدجلا ةيتابنلا فانصألا يبرم تازاجنإب داحتالا ءاضعأ فارتعا نامض "
اهتمءاوم تمت ةيركفلا ةيامحلا نم اديرف الك ش رفوت ةيقافتالا نإف كلذ ىلعو". احضاو اديدحت ةددحملا ئدابملا نم ةعومجم

ةديدج ةيتابن فانصأ طابنتسا ىلع نيبرملا عيجشت فدهبتعضووتاتابنلا ةيبرت ةيلمع بسانتل اصيصخ  نوكت نأ نيعتيو .  
ةيامحلل ةلهؤم نوكت يكليلي امك فانصألا   )١ ( ، ، ) ٢(امومع ةفورعملا فانصألا نع ةفلتخم ) ٣(ةيفاك ةروصب ةدحوم

، قتسم بلط خيرات ىلإ ةراشإلاب ددحت ةنيعم خيراوت ليبق ايراجت اهلوادت متدق نوك ي نأ يغبني ال هنأ ىنعمب ةديدج) ٤(ةر  
لكش يف نيبرملل ةيامحلا ةيقافتالا رفوتو ٩".ةيامحلا ةدراولا طورشلا يفوتسي مهب صاخلا يتابنلا فنصلا ناك اذإ " نيبرملا قوقح" 
نيءانثتساب ددحم نيبرملا قوقح قاطن نأ ريغ. هالعأ مادختسا حيتي " نيبرملا ءافعإب"فورعملا لوألا ءانثتسالا . )١٥ةداملا ( 
نيسحت ةيلمع نيبرملا ءافعإ دشريو . ىرخأ فانصأ ةيبرت ضارغأل  قبسم صيخرت نود ةيمحملا فانصألل راثكإلا داوم
يف نيعرازملا قحب قلعتي يناثلا ءانثتسالاو . نيبرملا عيمجل ةحاتمةيثارولا ةداملا رداصم لظت نأ نامض لالخ نم فانص ألا
نيعرازملازايتمامساب كلذ فرعيو . ةعارزلا ةداعإ يف ةعرزملا ىوتسم ىلع اهب ظفتحملا روذبلا مادختسا نامض ىلإ ىعسيو "  
ةزيم "مي ظنت بلطتت ةيقافتالا نأ ريغ. راذبلا ةداعإ ضارغأل ةصاخلا مهروذب ىلع نيعرازملا ةظفاحمل ةفورعملا ةسرامملا
بآ١ىتحو ". نيبرملل ةيعرشلا حلاصملا ةيامحب انهرو ةلوقعم دودح يف" نيعرازملا تناك ٢٠٠٤سطسغأ /  ةلود ٥٥  يف افرط   

طابنتسا ىلع عيجشتلا فدهب ةيتابنلا فانصألا ةيامحل لاعف ماظن جيورتو رفاوت يف ةيقافتالا ةلاسر لثمتتو . ةيقافتالا هذه
  ١٠."عمتجملا ةحلصمل ةديدجلا ةيتابنلا فانصألا

  عفانملا مساقتو لوصحلاب ةقالعلا

                                                           
  .PCT/R/WG/6/12ةيملاعلا ةمظنملا ةقيثو يف عامتجالا ريرقت رظنأ   ٨
ةخسن )ه(٤٣٧مقر ةيقافتالا عوبطم   ٩ يناثلا نيرشت١٠،    .٢٠٠٣ربمفون / 

  ردصملا سفن  ١٠



قلعتملا لمعلا يف ةمهاسملا ىلإ ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا يذيفنتلا نيمألا اهيف اعد يتلا تاراطخإلل ةباجتسا   - ٢٥
اهيف زربأ ةلصفم ادودر ة ديدجلا ةيتابنلا فانصألا ةيامح نأشب ةيلودلا ةيقافتالل ماعلا نيمألا بئان مدق ،عفانملا مساقتو لوصحلاب
تامظنملاو فارطألا تاركذمب صاخلا عيمجتلا يف ةيقافتالا ةركذم درتو . ةيقافتالا يف عفانملا مساقتو لوصحلاب ةقلعتملا بناوجلا

  .UNEP/CBD/WG/ABS/3/INF/1.ةقيثولا يف نيينعملا نأشلا باحصأ نم اهريغو ةيلودلا 

امك . تاتابنلا ةيبرت يف مدقتلا نامض يف ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ةيمهأةيقافتالا تزربأ ،لئاسرلا هذه يفو   - ٢٦
لوصحلا ىلإ  جاتحت ملاعلا يف نيبرملا رئاود نأب ةيقافتالا رظن تاهجو نيبت يتلاو ةيقافتالا يف نيبرملا ءافعإ ةركف ىلإ ةراشإ 

. عمتجملا ةدئافل ةيثارولا دراوملل مادختسا ىصقأ قيقحت مثنمو تاتابنلا ةيبرت يف مدقتلا ةلصاومل ةيبرتلا داوم لاكشأ عيمج ىلع 
نم كلذ ريغو نيبرملا ءافعإ لكش تذختا يتلاو ةيقافتالا يف ةنماكلا عفانملا مساقت ئدابم ىلإ ةراشإ لئاسرلا تنمضت امك 

ريغ زجاوح قبطت نأ نكمي عفانملا مساقتل ىرخأ ريبادت ةيأب قلعتي اميف قلقلا نع برعأو . نيبرملا قوقحل تاءانثتسالا
مساقتو لوصحلاب ينعملا لماعلا قيرفلا ةيقافتالا ثحت اريخأو . ةيثارولا دراوملا مادختساو تاتابنلا ةيبرت يف مدقتلا مامأ ةيرورض

ئدابملا هذه معد ىلإ اهذختي ريبادت ةيأ يدؤت نأ نامضو هب علطضي يذلا لمعلا يف ئدابملا هذهب فارتعالا ىلععفانملا   
  .ةيقافتالاو

  راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا  - ٥

  ماع فصو

يف ذيفنتلا زيح تلخدو ١٩٨٢ماع راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلع قفوو   - ٢٧ يناثلا نيرشت١٦  . ١٩٩٤ربمفون / 
افرط١٤٥رضاحلا تقولا يف ةيقافتالا مضتو  رابتعالا ءاليإ ع م"ئشنت يكل ،اهتجابيد يف ءاج امك ،ةيقافتالا تدمتعا دقو .  

راحبلل ةيملسلا تامادختسالا ززعيو يلودلا لاصتالا رسيي امم تاطيحملاو راحبلل اينوناق اماظن ،لودلا عيمج ةدايسل لماكلا 
" ةيرحبلا ةئيبلا ظفحو ةيامحو ةساردو ةيحلا اهدراوم ةنايصو ،اهدراومل ةءافكلاب مستملاو لداعلا مادختسالا قيقحتو ،تاطيحملاو
راحبلا يلاعأ يف ةيحلا دراوملل ةيعون امظن ميقتو . تاطيحملا يف ذفنت يتلا تاطاشنلا عيمج ميظنتل اماع اراطإ ةيقافتالا ميقتو
. ةيرحبلا ةيملعلا ثوحبلاءارجإل كلذك و "ةقطنملا"ةينطولا ةيالولا دودح زواجتي ام ب ةقيمعلا راحبلا ناعيق يف ةيندعملا دراوملاو

ضفخ و عنمل ريبادتىلع صنتو . ةيرحلا ةئيبلا ظفح ةيامح نأشب ةماع ماكحأ ىلع ةيقافتالا نمرشع يناثلا ءزجلا يوتحيو 
، عنمو ،يرحبلا ثولتلا ةحفاكمو ةيرحبلا ةئيبلا ظفحو ةيامحل يميلقإلاو يملاعلا نواعتلاو ،ةبيرغلا عاونألا لوخد ةحفاكمو  
اهدراومو ةقطنملا نأ أدبم ىلإ رشع يداحلا ءزجلا يف ددحملا ة قطنملا ماظن دنتسيو. ةئيبلا ىلع تاطاشنلا تاريثأت مييقتو دصرو
ةيجولويبلا دراوملا كرت دقف مث نمو ةيندعملا دراوملا ىلإ ّالإ ريشي ال" دراوملا"فيرعت نأ ريغ . ةيرشبلل اكرتشم اثارت لكشت  

لودلا عيمج قح دكؤيو ةيرحبلا ةيملعلا ثوحبلا ماظن ةيقافتالا نم رشع ثلاثلا ءزجلا ئشنيو. مظنملا ماظنلا قاطن جراخ  
فوس ثوحبلا هذه نأ ىلع صنيو . ةقطنملا يف كلذ يف امب ةيرحبلا ةيملعلا ثوحبلا ءارجإ يف ةصتخملا ةيلودلا تامظنملاو

ةيامحب ةصاخلا كلت كلذ يف امب ةيقافتالا راطإ يف ةدمتعملا ةلصلا تاذ حئاولل لاثتمالل اقفوو ةيملسلا ضارغألل ارصح يرجت 
  .ةيرحبلا ةئيبلاظفحو 



  عفانملا مساقتو لوصحلاب ةقالعلا

ررقملا نم ١٢ةرقفلا يف فارطألا رمتؤم بلط   - ٢٨ نوؤش ةبعش عم رواشتلاب ،يرجي نأ يذيفنتلا نيمألا نم ٢/١٠   
ةيقافتاو يجول ويبلا عونتلا ةيقافتا نيب ةقالعلا نع ةسارد ،ةدحتملا ممألا يف ةينوناقلا نوؤشلا بتكم يف راحبلا نوناقو تاطيحملا

ةئيهلا نيكمتل ةقيمعلا راحبلا ناعيق يف مادتسملا اهمادختساو ةيثارولا دراوملا ةنايصب قلعتي اميف راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا 
اشكتسالابةقلعتملاةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا اياضقلا ةجلاعم نم ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا  ف  

ناعيق يف ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ةلأسم ةساردلا هذه تجلاع دقو . ةقيمعلا راحبلا ناعيق يف ةيثارولا دراوملل يجولويبلا
ةقيثولا يف ةدراولا ةساردلا هذهل عيمجت رفويو ). UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1ةقيثولا (عفانملا مساقتو ةقيمعلا راحبلا 

UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1هرظن يتلا ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلل نماثلا عامتجالا ا،   
قلعتي اميف راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نيب ةقالعلل اديفم اماع اضرع ترفوو ةيجولونكتلاو 

دراوملا ةلأسم جلاعت امكةينطولا ةيالولا زواجتي اميف ةقيمعلا راحبلا ناع يق يف مادتسملا اهمادختساو ةيثارولا دراوملا ةنايصب  
  ١١.ةقطنملا يف ةيرحبلا ةيثارولا

هضعبالمكي يجولويبلا عونتلا ةيقافتاو راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ماكحأ نأ نيح يف هنأ ىلإ ةساردلا ريشتو  - ٢٩ ام  
ةينوناق ةرغث كانه نإف ،مادتسملا همادختساو يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا ةنايصب قلعتي اميف رخآلا ا مهضعب معديو رخآلا

نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا نأ نيح يفف . ةقطنملا يف ةيثارولا دراوملاب ةلصلا تاذ هجوتلا ةيراجتلا تاطاشنلاب قلعتي اميف ةماه
فاشكتسالا ةلأسم نإف ،ةينطولا ةيالولا زواجتت يتلا قطانملا كلذ يف امب ةيرحبلا ةيملعلا ثوحبلا نأشب اماكحا نمضتت راحبلا 

ذفنت يتلا تايلمعلاو تاطاشنلا ىلع الا ةيقافتالا ماكحأ يرست ال يجولويبلا عونتلا ةيقافتاب قلعتي اميفف . ةحضاو ريغ يجولويبلا
ا ىلعةسكاعم تاريثأت اهل نوكي دق يتلاوهترطيس وأ فارطألا دحأ ةيالو لظ يف  ماكحأ ن إف ،كلذ ىلعو يجولويبلا عونتل 

زواجتت يتلا قطانملا يف ةيثارولا دراوملا ىلع رست ال اهعفانم مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلاب ةلصلا تاذ ةيقافتالا 
ةينطولاةيالولادودح  ةيقافتالا نم ١٥ةداملا دنتستو .   ا مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ةلأسم لوانتيتلا  أدبم ىلإ عفانمل  

يتلا ةدقاعتملا فارطألا اهمدقت يتلا ةيثارولا دراوملا ىلع ّال إ١٥ةداملا ماكحأ يرست الو . ةيثارولا دراوملا ىلع لودلا ةدايس  
ةرفاوتملاةيثارولا دراوملا هذه نإف كلذ ىلعو. ةيقافتالل اقفو اهيلع تلصح يتلا فارطألا وأ دراوملا هذه أشنم نادلب يه يف    
ةداملا قاطن جراخ كلذل عقت ،ةينطولا تايالولا دودح جراخ قطانم  ١٥.  

ةيساسأ رصانع رفوت نأ نكمي ةديفم تايلآو ريبادتو ميهافمو ئدابم نانمضتي نيتيقافتالا نأ ىلإ ةساردلا تصلخو   - ٣٠
ةيالولا دودح جراخ ةقيمعلا راحب لا ناعيق يف مادتسملا اهمادختساو ةيرحبلا ةيثارولا دراوملا ةنايص ىلع زكري ددحم ينوناق ماظنل
اماه ايساسأ ايميهافم ءانب راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا راطإ يف ةيرشبلل كرتشملا ثارتلا أدبم رفوي نأ نكميو . ةينطولا
لودلا ةيلوؤسم لثم ميهافملاو ئدابملا ضعب يف ناتيقافتالا كرتشت ،كلذ ىلع ةوالعو. ةقيمعلا راحبلا ناعيق يف ةيثارولا دراوملل  

تامولعملا لدابتو ،ةيرحب ةيمحم قطانم ءاشنإو ةيجولوكيإلامظنلا جهنو ،ةينطولا اهترطيسو اهتيالو لخاد تاطاشنلا نع   ،
. ةيواستمو ةلداع ةروصب عفانملا مساقتو ،مادتسملا مادختسالاو ،ةيئيبلا تاريثأتلا مييقتو تاطاشنلا نأشب راطخالاو رواشتلاو

                                                           
  ".ةقطنملا"رحبلا عاق حبصي ،راحبلا يلاعأ هايملا دومع حبصي امثيح   ١١



زواجتي اميف راحبلا ناعيق يف ةيثارولا دراوملا ةرادإ يف ةاواسملاو ةنايصلا تارابتعا ةجلاعمل ةديفم تاودأ ئد ابملا هذه رفوتو
  .ةينطولا ةيالولا

ةدحتملا ممألا ةيقافتاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نيب ةقالعلا ةسارد نع ةئشانلا اياضقلا يف فارطألا رمتؤم رظنو   - ٣١
يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا نأشب٧/٥ ررقملا يف راحبلا نوناقل ديزم ىلإ جاتحي رمألا نأب فارطألا رمتؤم رقأو  ١٢. 
نأشب تامولعم ،ةينعملا تامظنملاو فارطألا عم رواشتلاب ،عمجي نأ يذيفنتلا نيمألا نم بلطو ،ةلأسملا هذه يف لمعلا نم  
مييقتو ديدحت قرط نع تامولعملا : ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا اهيف رظنتل ةيلاتلا لئاسملا

، اجتت يتلا قطانملا يف اهل ةيتحتلاةبرتلاو تاطيحملا عاقو راحبلا ن اعيق يف ةيثارولا دراوملا دصرو ةينطولا ةيالولا دودح زو
خلاو رطاخملا ديدحت كلذ يف امب ةيثارولا دراوملا هذه تاهاجتاو ةلاح نعتامولعم   .اهتيامحل ةينقتلا تاراي 

ةيثارولا دراوملا ةنايص ةلأسمب قلعتي اميف مهقلق ءادبإ ىلإ فارطألا "فارطألا رمتؤم اعد ،كلذ ىلع ةوالعو   - ٣٢
اعد امك ". ةماعلا ةيعمجلل مداقلا عامتجالا لالخ ةينطولا ةيالولا دودح زواجتي اميف ةقيمعلا راحبلا ناعيق يف مادتسملا اهمادختساو
اميف ةقيمعلا راحبلا ناعيق يف مادتسملا اهمادختساو ةيثارولا دراوملا ةنايصب قلعتملا لمعلا قيسنت ةدايز ىلإ ةماعلا ةيعم جلا"
يتلا اهترطيس وأ اهتيالو لخاد تايلمعلاو تاطاشنلا ديدحت ىلإ ىرخألا لودلاو فارطألا تيعد اريخأو ". ةينطولا ةيالولا زواجتي
اهتيالو دودح زواجتي اميف ةقيمعلا راحبلا ناعيق يف فانصألاو ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ةريبك ةس كاعم تاريثأت يف ببستت دق

ةيقافتالا نم٣ةداملا ةجلاعمل ةينطولا   ."  

ضارقنالل ةضرعملا ةيربلا ةيناويحلاوةيتابنلا عاونألاب ةيلودلا ةراجتلاب ةينعملا ةيقافتالا   - ٦  CITES  

  ١٣ماع فصو

ودلا ةراجتلاب ةينعملاةيقافتالا تلخد  - ٣٣ يف ذيفنتلا زيح ضارقنالل ةضرعملا ةيربلا ةيناويحلاو ةيتابنلا عاونألاب ةيل   ١٩٧٥ ،
افرط١٦٦نآلا مضتو  ىلإ ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا نم تانيعلاب ةيلودلا ةراجتلا يدؤت الا نامض ىلإ ةيقافتالا هذه فدهتو .  

  .رطخلل اهئاقب ضيرعت

،يكلو   - ٣٤ ريدصت كلذ يف امب ةيربلا تاتابنلاو تاناويحلا نم عاونألا تانيع يف ةيلودلا ةراجتلا ةيقافتالا مظنت كلذ ققحت  
تاداهشلاو حيراصت لل ماظن ىلإ دانتسالاب اهنم تاقتشم وأ ءازجأ وأ ةتيملاو ةيحلا تاتابنلاو تاناويحلا داريتساو ريدصت ةداعإو
هلوخد وأ دلبلا ةرداغمب تانيعلا تانحشل حامسلا لثم اهميدقت نيعتي يتلاو،فورظلا ضعب ءافيتسا ةلاح يف مدختست نأ نكمي  .  

حيراصتلا رادصإ نع ةلوؤسم نوكت ةرادإلا تاطلس نم رثكأ وأ ةطلس نيعي نأ ةيقافتالا يف فرط لك ىلع نيعتيو   - ٣٥
  .ضرغلا اذهل نيعت ةيملع تاطلس وأ ةطلس نم ةمدقملا ةروشملاب انهر تاداهشلاو

اهجاتحت يتلا ةيامحلا ةجردل اقفو تاقفرم ةثالث يف ةيقافتالاب ةلومشملا عاونألادرتو  - ٣٦  :  
                                                           

نم تارقفلا يف ٧/٥ررقملا نم ةلصلا تاذ ماسقألا درت   ١٢ ىلإ ٥٤   ٥٦.  
يلاتلا ناونعلا ىلع رفاوتم تامولعملا CITESةيقافتا ةنامأ   ١٣  ،www.cites.org.  



فورظ يف الا عاونألا هذه تانيعب ةراجتلل حمسي الو . ضارقنالاب ةددهملا عاونألا مضيو لوألا قفرملا  )ا(  
  ؛ةيئانثتسا

يفالتل ةباقر ىلإ ةجاح يف اهب ةراجتل ا نكلو ضارقنالاب ةرورضلاب ةددهملا ريغ عاونألا مضيو يناثلا قفرملا  )ب(  
  ؛اهؤاقبو قفاوتي ال امب اهمادختسا

يف فارطألا نم ةدعاسملا بلط يذلاو ،لقألا ىلع دحاو دلب يف ةيمحملا عاونألا مضيو ثلاثلا قفرملا  )ج(    
  .اهتراجت ةبقارمل ةيقافتالا

يف فرط ةلود نم ةيقافتالا مئاوق يف ةجردملا عاونألا نم ةنيع ) ريدصت ةداعإ وأ(ريدصت وأ داريتسا نكمي الو   - ٣٧
  .جورخلا وأ لوخدلا ءانيم يف صيلختلل مدقتو ةميلس ةقيثو ىلع لوصحلا مت اذإ الا ةيقافتالا

  عفانملا مساقتو لوصحلاب ةقالعلا

اهعفانم مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ةلأسم ةددحم ةروصبCITESةيقافتالا هذه لوانتت ال   - ٣٨ حرتقا هنأ ري غ.  
يف نأشلا باحصأو فارطألا ةدعاسم جهن اديدحت رثكأ ةروصبو ،عفانملا مساقتو لوصحلاب ةلصلا تاذ تاشقانملا قايس يف 
هتأشنأ يذلا حيراصتلا ماظن رفوي نأ ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف اهعفانم مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ماكحأ ذيفنت 

يظنتلCITESةيقافتا  ةداهش عضو ةيناكمإ ثحب ىدل اهنم ةدافتسالا نكمي ةديفم تاربخ ضارقنالاب ةددهملا عاونألاب ةراجتلا م   
  .UNEP/CBD/WG-ABS/3/5ةقيثولا يف ةلأسملا هذه تثحبو . ةداهشلا هذه تاساكعناو ينوناقلا لصألا/ردصملا/أشنملل ةيلود

  يبونجلا بطقلا ةدهاعم  - ٧

  ماع فصو

يف لودلا نيب اميف تاقالعلا ميظنت ضارغأل تعضو ىتلا تابيترتلا ةعومجم لماك يبونجلا بطقلا ة دهاعم ماظن لكشي  - ٣٩
يتنثالا لودلا يه ةدهاعملا يف ةيلصألا فارطألا تناكو. ماظنلا اذه بلق يف اهتاذ يبونجلا بطقلا ةدهاعم عقتو. يبونجلا بطقلا  

ئايزيفويجلا ةنسلا لالخ يبونجلا بطقلا يف ةطشنلاةرشع  ١يف نطنشاو يف ةدهاعملا تعقو دقو . ١٩٥٨-١٩٥٧يف ةيلودلا ةي  
يف ذيفنتلا زيح تلخدو ١٩٥٩ربمسيد /لوألا نوناك ناريزح٢٣  بطقلا ةدهاعمل ةيراشتسالا فارطألا فلأتتو . ١٩٦١هينوي / 
ةراقلاب اهمامتها اهئادبا و ةدهاعملا اهلوبقب افارطأ تحبصأ ىرخأ ةلود ةرشع ةعبرأو ةيلصألا ةرشع يتنثالا لودلا نم يبونجلا
  .كانه ريبك يملع طاشنب مايقلا لالخ نم ةيبونجلا ةيبطقلا

نآلا ىلإ مدختست ةيبونجلا ةيبطقلا ةراقلا رمتست نأ رشبلا عيمج ةحلصمل "نامض وه ةدهاعملا نم يسيئرلا ضرغلاو   - ٤٠
لا هذهلو١٤.يلود فالخل افده وأ احرسم حبصت نلو ارصح ةيملسلا ضارغألا يف يركسعلا طاشنلا ةدهاعملا رظحت ،ةياغ  

لدابتو ةيملعلا ثوحبلل جورتو ،ةيوونلا تايافنلا نم صلختلاو ةيوونلا تاراجفنالا رظحتو ،ملعلا معدي يذلا كلذ ءانثتساب 

                                                           
  .يبونجلا بطقلا ةدهاعم ةجابيد  ١٤



ري بادت عضت نأب ةدقاعتملا فارطألا دهعتت ،ةدهاعملا فادهأو ئدابمل ازيزعتو. يضارألاب تابلاطملا عيمج ئجرتو ـتانايبلا
ي، لودلا نواعتلا ريسيتو ،ةيملعلا ثوحبلا ريسيتو ،طقف ةيملسلا ضارغألل) اكيتكراتنا(يبونجلا بطقلا ةراق مادختساب قلعتت 

ةقطنملا ىلع ةدهاعملا ىرستو . اهيف اهتنايصو ةيحلا دراوملا ىلع ظافحلاو ةراقلا هذه يف ةيالولا ةسراممب ةقلعتملا لئاسملاو
رزجلاو فورجلا عيمج كلذ يف امب ابونج٥ ٦٠ ضرعطخ بونج ةعقاولا  ام ةدهاعملا يف دجوي ال هنأب ديكأتلا ىرج هنأ ريغ .  

راحبلا يلاعأب قلعتي اميف يلودلا نوناقلا ىتضقمب ةلود يأ قوقح ةسرامم وأ قوقح يف لاكشألا نم لكش يأب رثؤي وأ فحجي 
قفرأ ةئيبلا ةيامح نأشب لوكوتورب ب ،ةيراشتسالا تاعامتجالا لالخ تردصتايصوتب ةدهاعملا زيزعت ىرجو . ةقطنملا كلت يف

دراوملا ةنايصو ) ١٩٧٢ندنل (يبونجلا بطقلا يف ةمق فلا ةنايصب ناقلعتت نيتلصفنم نيتيقافتابو) ١٩٩١ديردم (ةدهاعملاب 
ةيحلا دراوملاب ة صاخلا تاطاشنلا ميظنت ةيقافتا ذيفنتلا زيح لخدت نلو). ١٩٨٠اربناك (يبونجلا بطقلا يف ةيحلا ةيرحبلا 

ىلإ ١٩٨٢نم ةرتفلا لالخ اهنأشب ضوافتلا ىرج يتلا يبونجلا بطقلا يف ةيرحبلا   ١٩٨٨.  

ةيحلا دراوملا ةنايصل اراطا ١٩٨٠ماعل يبونجلا بطقلا يف ةيرحبلا ةيحلا دراوملا ةنايصب ةينعملا ةيقافتالا رفوتو   - ٤١  
نم هب طبتري امو لالغتسالا لثتمي نأ نامض ىلإ ىعستو . دراوملا هذه لالغتسا ميظنتو ةبقارملا ريبادت كلذ يف امب ةيرحبلا

) ٧ةداملا (يبونجلا بطقلا يف ةيرحبلا ةيحلا دراوملا ةنايصل ةنجل تأشنأ امك ). ١ةداملا (ةيساسألا ةنايصلا ئدابمل تاطاشن 
، طقلا يف ةيرحبلا ةيحلا دراوملاب ةصاخلا تاساردلاو ثوحبلا ريسيت اهتاصاصتخا لمشت يرحبلا يجولوكيإلا ماظنلاو يبونجلا ب

  ).٩ةداملا (ةنايصلا ريبادت دامتعاو عضوو ،ةنايصلا تاجايتحا ديدحتو ،دراوملا هذه مييقتو دصرو 

مظنلاو يبونجلا بطقلا ةئيب ةيامحل الماش اماظن يبونجلا بطقلا ةدهاعمب قفرملا ةئيبلا ةيامح لوكوتورب ئشنيو  - ٤٢  ،
بلطتيو . ملعلاو مالسلل صصخم يعيبط زجتحم اهرابتعاب اكيتكراتنا ةراق نييعتو ،اهب ةطبترملاو اهيلع ةدمتعملا ةيجولوكيإلا

بطقلا ةئيب ىلع ةسكاعملا تاريثأتلا نم دحت ةقيرطب رادتو يبونجلا بطقلا ةدهاعم ةقطنم يف تاطاشنلا ططخت نأ لوكوتوربلا 
يف ةراضلا تارييغتلا لمشت اه نأب ةسكاعملا تاريثأتلا ددحتو) ٣ةداملا  (اهبةلصتملاو اهيلع ةدمتعملا ةيجولوكيإلا مظنلاو يبونجلا 

طخلا ةدايز ،تاتابنلاو تاناويحلانم عاونألا رئاشع وأ عاونألا ةيجاتنإ وأ ةرفوو عيزوت ةددهملا اهرئاشع وأ عاونألا ىلع ر  
ددحيو ةريبك راطخأل اهضيرعت وأ ةيربلا ةايحل ا وأ ةيجولويبلا ةيمهألا تاذ قطانملا روهدتو ،رطخلل ةضرعملا وأ ضارقنالاب

ريفوتل ّالإ حيراصتلا ردصت الو. يبونجلا بطقلا تاتابنوتاناويح لالغتساب قلعتي حيراصتلل اماظن لوكوتوربلاب يناثلا قحلملا   
وأ تاسسؤملل تاتابنل او تاناويحلاو باشعألا قئادحو فحاتملل تانيعلا ريفوتلو ةيملعلا تامولعملا وأ ةيملعلا تاساردلل تانيع
  .ىرخألا ةيفاقثلاو ةيميلعتلا تامادختسالا

  عفانملا مساقتو لوصحلاب تاقالعلا

دودح جراخ عقت ةقطنملا نأل ارظن يبونجلا بطقلا ةدهاعم ىلع ةيقافتالا يف عفانملا مساقتو لوصحلا ماكحأ يرست ال   - ٤٣
تاساردلا دهعم اهارجأ ةساردل اقفوف. يبونجلا بطقلاميلقإ يف ةيضق حبصأ يجولويبلا فاشكتسالا نأ ريغ . ةينطولا ةيالولا  



ديدحت ضر غب يبونجلا بطقلا يف تاناويحلاو تاتابنلا ىلع ةيملعلا ثوحبلا نم ةديازتم ةيمك يرجت"ةدحتملا ممألا ةعماج ل عباتلا
ةيجولويبلاةيئايميكلاو ةيثارولا دراوملا ةيحانلا نم ةديفملا  ةيراجتلا    ١٥.هاجتالا اذه ديازتي نألمتحملا ن مو"  

ال دق ةد متعملا مهتاجتنمنأ ثيح نم نيثحابلا نيب نآلا قلقلا اكيتكراتنا ةراق يف ةمظنملا ريغ ةيراجتلا ثوحبلا ريثتو   - ٤٤
  ١٦.ةيجولوكيإ رارضإ يف ببستي دق تانيعلل ميظنت نود لالغتسالا نأو ةيساسألا ثوحبلا ضارغأل رفاوتت

رفاوتت ،يجولويبلا فاشكتسالا تاطاشن ةرشابم ةروصب مظني مل يبونجلا بطقلا ةدهاعم ماظن نأ نم مغرلا ىلعو   - ٤٦
ةئيبلا ةيامحب صاخلا اهلوكوتوربو يبونجلا بطقلا ةدهاعم يف هالعأ نيبملا وحنلا ىلع ةلأسملا هذه ةاعارمب ةلصلا تاذ ماكحألا 

ةصاخلا تاطاشنلا ميظنتب ةينعملا ةيقافتالا رفوت دقو . يبونجلا بطقلا يف ةيرحبلا ةيحلا دراوملا ةنايصب ةصاخلا ةيقافتالاو
هذه تسرد دقو . يجولويبلا فاشكتسالا تاطاشن ميظنتل ريبادت عضول اضيأ هيجوتلا ضعب يبونجلا بطقلا يف ةيندعملا دراوملاب
  .ةدحتملا ممألا ةعماجب ةصاخلا ةساردلا يف ليصافتلا نم ربكأ ردقب ماكحألا

ىلإ ةجاح يف نوك ي دق يبونجلا بطقلا ةدهاعم ماظن نأ ىلإ يبونجلا بطقلا ثوحبب ةينعملا ةيملعلا ةنجللا تراشأ دقو  - ٤٧
ةيقافتاو راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا صحف ةرورض ىلإ ريشأ امك . يجولويبلا فاشكتسالا ميظنت ةيلمع جاردإل ليدعت

  .يبونجلا بطقلا يف يجولويبلا فاشكتسالاةلأسمل لولح داجيإ يف ةدعاسملل يجولويبلا عونتلا 

عا متجالا وهو يسايرلا زاهجلا يف يجولويبلا فاشكتسالا ةلأسم يبونجلا بطقلا ةدهاعم ماظن يف فارطألا سرديو  - ٤٨
يراشتسالا عامتجالا لامعأ لودج ىلع اكيتكراتنا ةراق يف يجولويبلا فاشكتسالا ناكو . يبونجلا بطقلا ةدهاعمل يراشتسالا
رايأ٢٤نم ايقيرفأ بونج ،نوات بيك يف دقع يذلا نيرشعلاو عباس لا ناريزح٤ىلإ ويام /  ريرقتلا رفاوتي فوسو ٢٠٠٤هينوي /   
  .ةزيجو ةرتف لالخ عامتجالل يئاهنلا

  ناسنإلا قوقح كوكص  - ٨

  ماع فصو

نالعإلا : ةيلاتلا ناسنإلاقوقح كوكص اهصحف نيعتي يتلا ةيراسلا ةيلودلا كوكصلا ةمئاق يف فارطألا رمتؤم جردأ   - ٤٩
رفويو . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاوةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا 

لوصحلاب ةلمتحملا تالصلا زربيو ةلمتحملا ةلصلا تاذ كوكصلا نم اهريغو كوكصلا هذه نم كص لكل اماع افصو يلي ام 
ةصاخلا كوكصلا هذه نأ وه ةيمهأ رثكألا رمألاو. ةيديلقتلا فراعملاو ةيثارولا دراوملا ىلع اهنايرس ثيح نم عفانملا مساقتو  
عقوم لالخ نم كوكصلا هذه نم خسن رفاوتتو .يلودلا ماظنلا بناج نم ريياعملا عضو ةلصاومل اقايس رفوت ناسنإلا قوقحب  
 http://www.ohchr.org/english/law/index.htmيلاتلا ناونعلا ى لع ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا بتكم

                                                           
ماظنل ةئشانلا اياضقلاو تاسايسلاو ةيلاحلا تاطا شنلا: اكيتكراتنا ةراق يف يجولويبلا فاشكتسالا"نوتسنوج ماسو يناهول رامغاد   ١٥

ص ،ويكوط ،ةدحتملا ممألا ةعماج "ةدهاعملا  ،١.  
بآ١١ددع " ةعيبطلا"ةلجم رظنأ   ١٦ يبونجلا بطقلا يف ثوحبلا نأشب ةيملعلا ةنجللا عامتجا جئاتن٢٠٠٤سطسغأ /   .  



لوألا نوناك١٠يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تقفاو   - ٥٠ ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ىلع١٩٤٨ربمسيد /  امكو .  
عيمج تازاجنال اكرتشم ارايعم هراب تعاب"ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نلعت ةماعلا ةيعمجلا نإف ،نالعإلا اذه ةجابيد يف درو 

ملا ريبادتلا لالخ نمو تايرحلاوقوقحلا هذه مارتحال جيورتلل... لودلا عيمجو بوعشلا نامضل ،ةيلودلاو ةينطولا ،ة درط 
  ".اهب لمعلاو قوقحلا هذهب لاعفلاو يملاعلا فارتعالا

ةماعلا ةيعمجلا رارق ىضتقمب مامضنالاو قيدصتلاو ع يقوتلل حتفو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا ىلع قفاوو  - ٥١
فلأ ٢٢٠٠ لوألا نوناك١٦يف ) ٢١ةرودلا (  يف ذيفنتلا زيح لخدو ١٩٦٦ربمسيد /  راذآ٢٣  اذه نمضتيو . ١٩٧٦سرام / 

يف قحلاو ،ريصملا ريرقت قح: بوعشلا قوقح نيب نمو. دارفألاو بوعشلل ةيساسألا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ليصافت دهعلا  
ىلإ ءوجللا يف قحلا : دارفألا قوقح نيب نمو. مهتشيعم لبس نم نامرحلا مدعو ،ةيرحبمهتاكلتممب فرصتلاو ةراجت لاو كالتمالا

؛ةايحلا يف قحلاو ؛ )ةيمسر ةفصب لمعي كاهتنالاب موقي يذلا فرطلا ناك اذإ ىتح(كاهتنالل هقوقح ضرعتت امدنع ءاضقلا 
يف قحلاو هتنادإ تبثت نأ ىلإ ائيرب رابتعالايف قحلاو ؛نوناقلا مامأ ةاواسملا يف قحلاو ؛ةكرحلا ةيرح ،ةيرحلا يف قحلاو   ،

؛ريبعتلاو يأرلا ةيرحو ؛نيدلاو ريمضلاو ريكفتلايف قحلاو ؛نوناقلا مامأ درفك هب فارتعالا يف قحلاو ؛ماك حألا فانئتسا  
  .طباورلا ةماقإو عامتجالا ةيرحو

رارق ىضتقمب مامضنالاو قيدصتلاو عيقوتلل حتفو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلليلودلا دهعلا ىلع قفوو   - ٥٢  
ةماعلاةيعمجلا فلأ ٢٢٠٠   لوألا نوناك١٦يف ) ٢١ةرودلا (  يف ذيفنتلا زيح لخدو ١٩٦٦ربمسيد /  يناثلا نوناك٣  رياني / 

، ملثم ،يلودلا دهعلا اذه نم) لوألا ءزجلا (٢ و١نيتداملا لفكت و. ١٩٧٦ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلل ةبسنلاب لاحلا ا
ىلعنأ ىلإ ريشيو بوعشلا عيمجل اقح هرابتعاب ريصملا ريرقت قح ىلع ريصملا ريرقت قحل جيورتلاب امازتلا لودلا  فصيو .  
،: يف قحلا كلذكو لودلاو دارفألل ةيساسألا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا رجألا ريصملا ريرقت ، لمعلل  دحاولا  

ميلعتلاو ،اهنع ضيوعتلا متي يتلا وأ رجألا ةعوفدملا عضولا ةزاجأو ،بارضإلاو ،تاباقنلا ليكشتو ،مدقتلل ةيواستملا صرفلا 
رشنلا قوقحو،تايوتسملا عيمج ىلع ميلعتلا ةحاتاو يناجملا يئادتبالا ةيكلملا ضارغأل ةيراجتلا تامالعلا ةيامحو تاءاربلاو ،   
  .ةيركفلا

  عفانملا مساقتو لوصحلا نيب ةقالعلا

عضو نإف ،عفانملا مساقتو لوصحلاب ةرشابم ةلص دجوت ال نيح يف  - ٥٣ ىضتقمب عفانملا مساقتو لوصحلا ماظن ذيفنت و 
ةيا محب قلعتي اميف اميس الو كوكصلا هذه يف ةنمضتملا قوقحلا ةسراممو مارتحا ىلع يبلس وأ يباجيإ ريثأت هل نوكي دق ةيقافتالا
  .ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملل ةيديلقتلا فراعملا

رثأ يذلا يعامتجالا نامرحلاو يخيراتلا زييمتلل ارظنف ). ٧ةداملا (زييمتلا مدع أدبم لالخ نم يملاعلا نالعإلا ززعتيو   - ٥٤
ةيامحل ةددحم لاريياعملا عضو و) ةيباجيإلا زييمتلا ريبادت ءانثتساب (زييمتلامدع معدي نأ يغبني ،ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا يف 

لوقلا كلذك انه نكميو). ةيديلقتلا فراعملا يأ(اهتاكل تمموأ /و تاعمتجملا هذه ةيديلقتلا فراعملا ةيامح يرورضلا نم نأب   
ىل ع ةوالعو. ةيعامج وأ ةيدرف ةروصب اهنع ريبعتلا مت ءاوس ةيركفلا ةيكلملل ىرخألا لاكشألا لثم لقألا ىلع ريياعملا سفنب

هتيصخش ةيمنت طقف هيف ىنستي يذلا يلحملا عمت جملا ءازإ تابجاو درف لك ىلعنإ "ىلع نالعإلا نم ) ا (٢٩ةداملا صنت ،كلذ 



مامأ نولوؤسم ةيلكلا فراعملا ىلع دارفألا نيزئاحلا نأب ليصألا موهفملل اديؤم ارمأ كلذ ربتعيو ". ةلماك ةروصبو ةيرحب
ىلع ةظفاحملانعيلحملا عمتجملا  قنو ةميلس ةروصب فراعملا هذه  مظنب ةلص تاذ ربتعت مث نمو ةيلاتلا لايجألا ىلإ اهل  

  .عفانملا مساقتو لوصحلا

هنأ ىلع رسفي نأ نكمي ام دهعلا اذه يف دجوي ال : "ىلع) ٤٧ةداملا (ةيسايسلاو ةيندملا قوقحل ليلودلا دهعلا صنيو   - ٥٥
هذه فرتعتو ". ةيرحو ةلماك ةروصب اهمادختساو ةيعيبطلا اهدراومو اهتاورثب عتمتلا يف بوعشلا عيمجل ةلماكلا قوقحلا قوعي

يلودلا دهعلا نم ٢٥ةداملل ةبسنلاب لاحلا املثم ةداملا  لوصحلاب قلعتي يساسأ أدبمب ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحل ل 
  .ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةيدايسلا قوقحلاب فارتعالا وهو ةيثارولا دراوملاىلع 

ودبي " ةيرحبو الماك الالغتسا اهلالغتساو اهب ةصاخلا ةيعيبطلا دراوملاو تاورثلاب عتمتلا"ةرابع نإف كلذ ىلع ةوالعو   - ٥٦
ءوس بنجت لجأ نم تايلآ ةماقإ ايقطنم ينعييذلا رمألا وهو ةيعيبطلا اهدراوم ريدتو رطيست فوس تاموكحلا نأ ينعت اهنأكو   

  .ةيواستمو ةلداع يه يتلا عفانملا مساقت تابيترت نامضو لوصحلا ميظنتو ةيعيبطلادراوملاو تاورثلا لالغتسا 

ةرقفلا ١ةداملا صنتو   - ٥٧ نم٢  يلودلا دهعلا   هنأىلع  ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل    :  

ةيأب لالخإ نود ةيعيبطلا اهدراومو اهتاورث يف ةيرحب فرصتلا اهتياغل اقيقحت ،بوعشلا عيمجل زوجي"  
زوجي الو . يلودلا نوناقلاو ةلدابتملا ةعفنملا أدبم ىلإ ادانتسا يلودلا يداصتقالا نواعتلا نع أشنت تامازتلا
  ."هتشيعم لبس نم بعش نامرح لاوحألا نم لاح يأب

مسا قتو لوصحلا مظن ىلع قبطو" ةشيعملا لبس"و" ةلدابتملا عفانملا"و" ةيعيبطلا دراوملاو ةورثلا"موهفم جردأ اذإف 
 ، اهدراومو ةيديلقتلا اهفراعم مادختسا ةيرحب ررقت نأ يف قحل ا ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملل نأ ينعي كلذ نإفعفانملا

ةداملا يف ةدراولا ميهافملا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . أدبملا اذه ساسأ ىلع عفانملا مساقتو لوصحلا مظن ةماقإو ةيثارولا
رتشالا قح لثم ،يلودلا دهعلا نم١٥ نم ةدافتسالاو قحلا اذه قيبطتو مدقتلا عفانمب عتمتلاو ةيفاقثلا ةايحلا يف كا  

قايس يف كلذ ىعاري نأ يغبنيو هكلتمي يذلا ينفو يبدأو يملع جاتنإ يأ نع ةئشانلا ةيداملا حلاصملاو قوقحلا 
قوقحو ةيثارولا در اوملا وأ/و فراعملا نومدقي نيذلا كئلوأ قوقح نيب نزاوتلا نامضل عفانملا مساقتو لوصحلا
  .عيمجلا ةحلصمل اقاطن عسوألا عمتجملا

كلذكةراشإلا ردجتو  - ٥٨ مقر ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا نأ ىلإ   ةروصب لماعتي يذلا ديحولا يلودلا كصلا تلاز ام ١٦٩   
قايس رفوت اهنأ ثيح نم عفان ملا مساقتو لوصحلا مظن ةماقإب ةيقافتالا هذه ةلص لثمتتو. ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا عم ةددحم

يتلا ةصاخلا ريبادتلل جيورتلا يفو ةصاخلا اهنوؤش يف ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا ةكراشمل ايندلا ريياعملا ددحتو ايندلا دودحلا 
  .اهقوقحل ةلماكلا ةيامحلا نمضت



  ةيميلقإلا تاقافتالا  -ءاب 

-UNEP/CBD/WG( لاثتمالا ريبادتو جهنلا نم كلذ ريغو تاحلطصملا مادختسا نأشب يذيفنتلا نيمألا ةركذم رفوتو  - ٥٩

ABS/2/2( قلعتت ةيميلقإ تاقافتا ةعبرأل اماع اضرع عفانملا مساقتو لوصحلاب ينعملا لماعلا قيرفلل يناثلا عامتجالل تدعأ يتلا  
حل٣٩١ررقملا : يه تاقافتالا هذهو عفانملا مساقتو لوصحلاب ملا ماظنلاب قلعتملا زيدنإلافل  دراوملا ىلع لوصحلل كرتش  
كلذب قلعتي امو ةيئايميكلا ةيجولويبلا دراوملاو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا نأشب ىطسولا اكيرمأ قافتا عورشمو ،ةيثارولا  

ةيجولويبلا دراوملا ىلع لوصحلا نأشب ) نايسآلا(ايسآ قرش بونج لودل يراطإلا قافتالا عورشمو ،ةيديلقت فراعم نم 
ىل ع لوصحلا ةيلمع ميظنتل نيبرملاو نيعرازملاو ،ةيلحملا تاعمتجملا قوقح ةيامح نأشب يقيرفإلا جذومنلا نوناقو ةيثارولاو
  .ةيجولويبلا دراوملا

رداصلا٣٩١ررقملا ربتعي ةعبرألا كوكصلا هذه نيب نم هنأ ةظحالملا ردجتو   - ٦٠ نوناق امزلم اكص زيدنإلا فلح نع  ا  
مهتقفاوم خيرات نم ارابتعا ١٧ءاضعألا اهنادلبل ةبسنلاب ةمزلم ربتعت زيدنإلا ةعامج تاررقمف. ىرخألا كوكصلا نم ةرولب رثكأو  
. عورشم لكش يف الاز ام نيقافتالا نإف ،ىطسولا اكيرمأ قافتاو نايسآلا قافتاب قلعتي اميفو. ةعامجلا ةنجل لالخ نم اهيلع
ضعب جلاعي هنأ امكو ةيقيرفألا نادلبلا يف عفانملا مساقتو لوصحل ا عيرشت عضول اجذومن يقيرفإلا جذومنلا نوناق رفوي اريخأو
اماع اضرع ةيلاتلا تارقفلا رفوتو . مهتايلوؤسمو يلحملا عمتجملا قوقحو تاتابنلا يبرم قوقحو نيعرازملا قوقح لثم اياضقلا
قفتملا اهطورش لمشت يتلا ملع نع ة قبسملا ةقفاوملل ةصتخم ةينطو تاطلس ةماقإ ةيلمع تاقافتالا هذه اهب جلاعت يتلا ةيفيكلل

ةجلاعم دوصقملا ريغ نم نأ ةظحالملا ردجتو ١٨.لاثتمالا ريبادتو ةيركفلا ةيكلملا قوقحو عفانملا مساقت ةلدابتم ةروصب اهيلع  
  .كوكصلا هذه نم كص لك صئاصخ

لودلا بناج نم ةصتخم ةينطو ةطلس ةماقإ ىلع تاقافتالا هذه نم قافتا لك صني. ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا  - ٦١  
نوناق ءانثتساب ،قافتا لك نإف ،كلذ ىلع  ةوالعو . ليصافتلا نم ةفلتخم تاجردب تاطلسلا هذه تامازتلا درتو. اهيف ءاضعألا

باحصأ تالاحلا ضعب يفو ةينطولا ةصتخملا تاطلسلا نم نيلثمم نم فلأتت ةيميلقإ ةنجل ءاشنإ ىلع صني ،يقيرفإلا جذومنلا 
لدابتو يميلقإلا قيسنتلا امومع لمشتو ليصافتلا نم ردقب قافتا لك يف اضيأ اهتامازتلا درتو ١٩.نيرخآلا ةلصلا يوذ نأشلا  
  .تامولعملا

ةقفاوملا ىلع لوصحلا ةرورض ىلع صنت يهو . ةلثامتم ةقيرطب تاقافتالا عيمج اهلمشتوملع نع ةقبسملا ةقفاوملا   - ٦٢
دراوملا ىلع لوصحلا ليبق ةصتخملاةينطولا تاطلسلا بناج نم ملع نع ةقبسملا نمضتي بلط ءافيتسا ىلع صنت اهنأ امك .  

ةيفارغجلا ةقطنملاو نييلحملا نينواعتملاب ةلصلا تاذ تامولعملا فشك ،بلاطلا ديدحت ،رومأ ةلمج نمض ،لثم ةلثامتم تاطارتشا 
ىطسولا اكيرمأ قافتا عورشمو) ١٠ةداملا (نايسآلا قافتا عورشم جلاعيو . ةيثارولا دراوملا دجوت ثيح ةنيعملا ) ١٣ةداملا ( 

                                                           
اليوزنفو وريبروداوكا ،ايبمولوك ،ايفيلوب: لمشت يهو   ١٧  ،.  
يلاتلا ناونعلا ىلع ةحاتملا عفانملا مساقتو لوصحلا ريبادتب ةصاخلا تانايبلا ةدعاق يف ريبادتلا هذه صوصندرت   ١٨   :

.http://www.biodiv.org/programmes/socio-eco/benefit/measures.aspx.  
ررقملا نم ٥١ةداملا رظنأ    ١٩ ةداملاو ٣٩١  ةداملا ،ىطسولا اكيرمأ قافتا عورشم نم ٣٩،  نم ٨    .نايسآلا قافتا عورشم 



يف نيرخآلا ةلصلا يوذ نأشلا باحصأ وأ/و ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا كارشإ ةلأسم) ٥ةداملا (يقيرفإلا جذومنلا نوناقو   
ةطل سلا ملست نأ ىلع صني ىطسولا اكيرمأ قافتا عورشم نأ ةظحالم اضيأ مهملا نمو. ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا تاءارجإ

  ).٢١ةداملا (ةيديلقتلا فراعملاو دراوملا ىلع لوصحلا ةينوناق ددحت أشنم ةداهش ةصتخملا ةينطولا 

نأشب تاقافتا عضو ىلع ةيميلقإلا كوكصلا صنت . عفانملا مساقت كلذ يف امب ةلدابتم ةروصب اهيلع قفتملا طورشلا  - ٦٣
قافتالا اهلمشي نأ يغبني يتلا ايندلا طورشلاب ةمئاق نمضتتو عفانملا مساقتو لوصحلا ، ١١ةداملا (  نايسآلا قافتا عورشم نم  

ةداملا ثلاثلا لصفلا ٣٩١ررقملا و ةداملا ىطسولا اكيرمأ قافتاو ١٧،  ةداملا يقيرفإلا جذومنلا نوناقو ١٩،  ررقملا ربتعيو ). ٨ 
لوصحلا بلط مدقمو ةصتخملا ةطلسلا نيب لوصح دقع ىلع صني هنأ ثيح نم ازيمتم ٣٩١ ىلع عيقوتلاو ) ثلاثلا لصفلا( 

ةداملا ،عبارلا قحلا(ةيثارولا دراوملا مدقمو بلطلا مدقم نيب يعر ف دقع جذومن لا نوناقنم الك نأب ةظحالملا ردجت امك ). ٤١ 
مساقتو لوصحلا تاقافتاب ةصاخلا تاضوافملا يف ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا كارشإ ىلع صني نايسآلا قافتاو يقيرفإلا 

ةيدقن ريغ عفانمو ةيدقن عفانم ،ةيميلقإلا كوكصلا هذه يف ءاج امك ،عفانملا مساقتو لوصحلا دوقع لمشت نأ نيعتيو ٢٠.عفانملا  
ةداملا ٣٩١ررقملا لثم (لاحلا ىضتقم بسح  ةداملاو ١٧،   ٣٥.(  

لقن ةيلمع ) ٨ةداملا (يقيرفإلا جذومنلا نوناقو ) ١٩ةداملا (ىطسولا اكيرمأ قافتاو ) ١٧ةداملا  (٣٩١ررقملا جلاعيو   - ٦٤
لقنلا طورش ىلع ناصني ىطسولا اكيرمأ قافتاو زيدن إلار رقم نأ نيح يفو. ةثلاث فارطأ ىلإ ةيثارولا وأ ةيجولويبلا دراوملا

لقن ةيلمع عضخت نأ ىلع يقيرفإلا جذومنلا نوناق صني ،لوصحلا دقع يف اهجاردإ نيعتي يتلا طورشلا يهو ،ثلاث فرط ىلإ 
ةينطولا تاطلسلا نم حيرصتلثلاث فرط ىلإ تاسرامملاو تاثدحتسملاو ةيديلقتلا فراعملا وأ اهتاقتشمو ةيجول ويبلا دراوملا  
  .ةلصلا تاذ يلحملا عمتجملاو ةصتخملا

ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا ئشنت نأ ىلع ) ٢٣ةداملا (ىطسولا اكيرمأ قافتاو ) ٢١ةداملا  (٣٩١ررقملا صنيو   - ٦٥
  .عفانملا مساقتو لوصحلا تاقافتاو لوصحلا تابلطب ةلصلا تاذ تامولعملا جاردإل تالجس

نم هلاومأ دمتسي يعمتجم تانيج قودنص ءاشنإ ىلع صني يقيرفإلا جذومنلا نوناق نأ مامتهالل ريثملا نم ن أ امكو  - ٦٦
، (ةيعارزلا ت اعمتجملا اهعضت يتلا تاعورشملا ليومت يف مدختسيوةيلحملا ةيعارزلا تاعمتجملا عم عفانملا مساقت  عباسلا ءزجلا

  ).٦٦ةداملا 

نايسآلا قافتا ءانثتساب ةيميلقإلا تاقافتالا عيمج اهيطغتوةيركفلا ةيكلملا قوقح  - ٦٧ ىطسول اكيرمأ قافتا عورشم صنيو . ، 
ليجست لبق كلذو لوصحلا ةينوناق ددحت ةينوناق أشنم ةداهش ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا تاطلس بلطت نأ ىلع ) ٢٦ةداملا (
مارتحا مدع وأ أشنملا ةداهش ميدقت مدع ةلاح يفو . ةيديلقت فراعمو ةيثارو دراوم مادختسا لمشت دق يتلا تايلمعلاو تاجتنملا

 ، بلطلا مدقمل ليجست وأ ةقفاوم يأ لاسرإعنميلوصحلا دقع طورش وأ لوصحلا نيناوق  .  

عملا مسقلا تحت ،زيدنإلا فلح نع رداصلا٣٩١ررقملا صنيو   - ٦٨ نل ءاضعألا نادلبلا "نأ ىلع " ةيليمكت ماكحأ"نون  
طبتري امو ةيعانطصالا تاجتنملا وأ ةيوناثلا تاجتنملاو ةيثار ولا دراوملا ىلع ةيركفلا ةيكلملا قوقح كلذ يف امب قوقحلاب فرتعت

                                                           
ةداملاو يقيرفإلا جذومنلا نوناق نم ٧ةداملا رظنأ    ٢٠ ليصافتلا نم ديزم ىلع لوصحلل نايسآلا قافتا عورشم نم١١   .  



كلذ ىلع ةوالعو . ررقملا اذه ماكحأل لثتمي مل لوصحلل طاشن لالخ نم اهريوطت وأ اهيلع لوصحلا مت ةسوملم تانوكم نم اهب
قوقحلا تحنم يتلا نادلبلا يف لاحلا ىضتقم بسح تاءارجإلا هذه مدقي نأو نالطبلا بلطي نأ نكمي ررضتملا وضعلا دلبلا نإف 

نم بلطت نأ نكمي ةيركفلا ةيكلملا نأشب ةصتخملا ةينطولا بتاكملا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو ٢٣.ةيئامح ةيكلم تادنتسم تمدق وأ  
وأ دكأتت امدنع ينعملا قوقحلا حنمل يساسأ طرشك هنم ةخسن مدقي نأو لوصحلا دقعب صاخلا ليجستلا مقر مدقي نأ بلطلا مدقم 

دراوم ساسأ ىلع اهريوطت وأ اهيلع لوصحلا مت دق اهتيامح بلطي يتلا تايلمعلاو تاجتنملا نأ ىلإ ةلوقعم تاراشإ كان ه نوكي
ماكحألا هذه زيزعت متو ). ةيليمكتلا ماكحألا ىضتقمب ثلاثلا مكحلا" (ءاضعألا نادلبلا نم دلب يف تأشن ةيوناثلا اهتاجتنم وأ ةيثارو

ةعامج نع ٤٨٦ررقملا رودصب  نالعإ ةيناكمإ ىلع اضيأ صني يذلا ةيركفلا ةيكلملل كرتشملا ماظنلا نأشب ٢٠٠٠ماع زيدنإلا    
نم ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا متي مل اذإ وأ لوصحلا دقع ىلع لوصحلا متي مل اذإ هءاغلإ وأ تاءاربلا دحأ نالطب 

عساتلا لصفلا (ةيديلقتلا فراعملا وأ ةيثارولا دراوملا ىلإ دنتست يتل ا ةيلمعلا وأ  جتنملا ةلاح يف ةيلحملا وأ ةيلصألا تاعمتجملا
  ).٧٥ةداملا 

  ٢١.ةيجولويبلا تايلمعلاو ةايحلا لاكشأ ىلع تاءاربلاب فرتعي ال يقيرفإلا جذومنلا نوناق نإف اريخأو  - ٦٩

ةصاخلا تاسرامملاو تاثدحتس ملاو ةيديلقتلا فراعملا ةيامحب قلعتي الصف ،ىطسولا اكيرمأ قافتا عورشم نمضتيو  - ٧٠
  .٢٢ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملاب

دراوملا ىلع لوصحلا لثم ةنيعم فورظ يف تابوقع ىلع ةماع ةفصب ةيميلقإلا كوكصلا صنت . لاثتمالا ريبادت  - ٧١
. ٢٣عفانملا مساقتو لوصحلاب صاخلا عيرشتلا وأ دقعلا طورش مارتحا مدعو ملع نع ةقبسم ةقفاوم نود وأ صيخرت نود ةيثارولا

يقيرفإلا جذومنلا نوناق نم١٤ةداملا  (لوصحلاب حيرصتلا ءاغلإ تابوقعلا لمشت دق ،قافتالا ىلع ادامتعاو  لاطبإ وأ ءاهنإو )   ،
ررقملا نم ٣٩ةداملا (دقعلا  ىطسولا اكيرمأ قافتا نم١٩ةداملا و، ٣٩١    .ةيئانجلاو ةيندملا تابوقعلا نم كلذ ريغو تامارغلاو)  

اقفو ينطولا ىوتسملا ىلع وضعلا ةلودلاو دراوملا مدختسم نيب تاعزانملا ةيوست ىلع نايسآلا قافتا عورشم ص نيو  - ٧٢
  ).٩ةداملا (لوصحلل ينطولا ميظنتلا ماكحأل 

ةيثارولا دراوملا دض ةنصرقلا عنمل ةبسانم ةينوناق تايلآ ءاضعألا لودلا ئشنت ،ىطسولا اكيرمأ قافتا عورشم يف و  - ٧٣
ةيندملاو ةيرادإلا تابوقعلا ذيفنتل ينطولا ىوتسملا ىلع كلذو ةيديلقت فراعم نم اهب لصتي امو ةيجولويبلا تايو اميكلاو

  ).٢٧ةداملا (ةيئانجلاو 

                                                             
  ".ةيليمكتلا ماكحألا"راطإ يف يناثلا مكحلا    ٢١
  ".ةيليمكتلا ماكحإلا"راطإ يف ثلاثلا مكحلا    ٢٢
ألا جذومنلا نوناق نم١-١٩ةداملا   ٢٣    .يقيرف 



  ذيفنتلا لاجم يف تاربخلا  - ١

ةدودحم تاربخ ةيميلقإلا جهنلا ذيفنتب قلعتياميف ةبستكملا تاربخلا ربتعت  - ٧٤   .، نإفهالعأ ريشأ امكف الك  اكيرمأ قافتا نم    
نوناقو زيدنإلا ةعامج نع رداصلا ٣٩١ررقملاب قلعتي اميفو . عورشملكش يف لاز ام نايسآلل يراطإلا قافتالاو ىطسولا  
  .اهذيفنتب ةقلعتملا تارظنلا ضعب رفوت ةيلاتلا تارقفلا نإف ،يقيرفإلا جذومنلا

 ٣٩١ررقملا ذيفنتب قلعتي اميف تامولعملا ضعب يداهل ا طيحملا ةفاح نادلب يف تيرجأ يتلا ةلاحلا تاسارد رفوتو  - ٧٥
عفانملا مساقتو لوصحلاب قلعتت تاسايس يأ زيدنإلا نادلب ىدل نكي مل ،تاساردلا هذه يفلؤمل اقفوف . زيدنإلا ةعامج نع رداصلا

ةنسل ٣٩١ررقملا دامتعا لبق  تاعيرشتلا يف ة يئاقلت ةروصب جرداو امزلم حبصأ ،ررقملا اذه دامتعا مت امدنعو. ١٩٩٦ 
نأ ريغ ةينطو نيناوق يأ عضو ٣٩١ررقملا بلطتي ملو . ةينطولا لغاوشلاو ةيعامتجالا تاجاجتحالاو ،ةينقتلا ضومغلا بناوج " 

ايبمولوك اريخأو وريبو روداوكإو ،ايفيلوب ترطضارومأ ةلمج نيب ةيسسؤملا دويقلاو ةيسايسلا  ريسيتل ةينطو تاسايس عضو ىلإ   
اهب صاخلا ينطولا قايسلا نمض٣٩١ررقملا ذيفنت   ."٢٤  

،ا نوناقل يرجأ ليلحتل اقفوو  - ٧٦ يف ايسيئر ارصنع يقيرفإلا جذومنلا نوناق دامتعاو عضو ناك ٢٥هذيفنتو يقيرفإلا جذومنل  
نأ ىلإريشأ دقو .ميلقإلا يف عفانملا مساقتو لوصحلا عيرشت عضو و ىلع فكعت يتلا ةيقيرفألا نادلبلا ميسقت نكمملا نم  عض  

تائفعبرأ يف امومعجذومنلا لوبق راطإ ليدعتو عيرشت   :  

مضتو . هذيفنت ىلع ةيلخادلا ةردقلا اهيدلو جذومنلا نوناق تانوكم فلتخم دسجي ديرف عيرشت اهيدل يتلا نادلبلا  )أ(  
  ؛يوبابمزو ايبيمان ،رصم ةعومجملا هذه

ةعومجملا هذه مضتو . نوناق ىلإ هليوحت رظتنتو جذومنلا نوناق دعب عضو ديرف عيرشت اهيدليتلا نادلبلا   )ب(  
  ؛ايبمازو ادنغوأ ،ايقيرفأ بونج ،ايريجين ،ايبويثإ ىرخأ نادلب نمض

نم تمضنايتلا ) ةيركفلا ةيكلملل ةيقيرفإلا ةمظنملا ءاضعأ(ةيسنرفلاب ةقطانلا ىطسولاو ةيبرغلا ايقيرفأ نادلب   )ج(    
  ؛ةديدجلا ةيتابنلا فانصألا ةيامح ةيقافتاللثامم ةيتابنلا فانصالا ةياقول ديرف م اظن ىلإ يوجناب قافتا ىلع قيدصتلا ليدعت لالخ

يتلانادلبلا  )د(   عونتلا ةيقافتاو ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيقافتال لثتمت تاعيرشت اهيدل تسيل    
يقيرفألاجذومنلا نوناق يف هيلإ راشملا ةيامحلل ديرف ماظن عضو ةيناكمإ يف طقف نآلا ركفت يجولويبلا كوكصلا نم كلذ ريغ وأ    

                                                           
٢٤   Carrizosa, Santiago, Stephen B. Brush, Brian D. Wright, and Patrick E. Mc Guire (eds) 2004. Accessing 

Biodiversity and Sharing the Benefits :عفانملا مساقتو يجولويبلا عونتلا ىلع لوصحلا : ، يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ذيفنت نم ةدافتسملا سوردلا
  .٩، ص ١لصفلا ،ةدحتملا ةكلمملا ،جديربماكو ارسيوس ،دنالج ،ةعيبطلا نوصل يملاعلا د احتالاو

٢٥   J. A. Epkere ،" دعاوق عضول تاتابنلا يبرمو نيعرازملاو ةيلحملا تاعمتجملا قوقح ةيامح نأشب يقيرفإلا جذومنلا نوناق
  ,Kent Nnadozie, Robert Lettington, Carl Bruch, Susan Bass, Sarah King (eds)باتك يف رفاوتي ١٩لصفلا " ةيجولويبلا دراوملا ىلع لوصحلل

تاسسؤملاو تاسايسلاو نيناوقلا نأشب ليلد –ةيثارولا دراوملا نأشب ةيقيرفإلا قافألا  يئيبلا نوناقلا دهعم –   ٢٠٠٣.  



نوضرعتي نيريثكلا نإف ،جذومن لا نوناق لضفياهمظعم نأ نيح يف . ةئفلا هذه ىلإ ةيقيرفألا نادلبلا مظعم يمتنتو. ةينوناقلا
  ٢٦".هعم قفاوتلا مدعل ةيجراخ طوغضل

ةيقيرفألا نادلبلا ةباجتسا ءطبيف لماوع لانم ددع مهسأ ،ليلحتلل اقفوو   - ٧٧ نوناق رابتعالا يف ذخأي ينطو عيرشت عضول  
يقيرفألاجذومنلا نوناق جاردإل ةينوناقلا ةغايصلا لاجم يف تاربخلاو تاراهملاو ةينطولا تاردقلا صقن لماوعلا هذه لمشتو .  
يقيرفألاجذومنلا شب تامولعملا صقن ،ذيفنتلا ةردق صقن نع ةمجانلا تابقعلا ،ةينطولا تاعيرشتلا يف  فراعملا ةيامح ةدئاف نأ  

نادلبلا نيب اميف نوناقلا يناعملةنيابتملاتاريسفتلاو ةيديلقتلا   .  

  عفانملا مساقتو لوصحلا جلاعت يتلا ةينطولا ريبادتلا  -ميج 

سوردلا زربيو ةنامألا اهتأشنأ يتلا تانايبلا ةدعاق يف ةجردملا عفانملا مساقتو لوصحلا ريبادت مسقلا اذه ثحبي   - ٧٨
  .ميلاقألا ضعب يف عفانملا مساقتو لوصحلا تاروطت يف تثحب يتلا ةيرطقلا ةلاحلا تاسارد نم ةدافتسملا

نمض نيلماعلا نيلمعتسملا ءازإ تاموكحلا اهتذختا يتلا ريبادتلل اثحب UNEP/CBD/WG-ABS/3/5ةقيثولا نمضتت   - ٧٩  
لوصحلا حنم طورش وةيثارولا دراوملل مدقملا دقاعتمل ا فرطلا بناج نم ملع نع ةقبسملا ةقفاوملل لاثتمالا نامضل اهتيالو
  .ةلدابتم ةروصب اهيلع قفتملا

  عفانملا مساقتو لوصحلا ريبادت نأشب يجولويبلا عونتلا ةيقافتا نم تانايبةدعاق   - ١

مساقتو لوصحلا ماكحا ةجلاعمل تاسايسلاب ةقلعتملاو ةيعيرشتلاو ةيرادإلا ريبادتلا نمضتت تانايب ةدعاق ةنامألا تأشنأ  - ٨٠  
ةرقفلا لاد ٦/٢٤ررقملل ةباجتسا ةيقافتالا يف ةدراولا عفانملا  نيمألا ديوزت ةلصلا تاذ تامظنملاو فارطألا نم بلطي يذلا ٦   

وأ تاعيرشت ةيأب ةصاخلا صوصنلاكلذ يف امب عفانملا مساقتو لوصحلا ذيفنتل ةذختملا ريبادتلا نع ةلصفم تامولعمب "يذيفنتلا   
عفانملا مساقتو لوصحلا ميظنتل تعضو يتلا ريبادتلانم كلذ ريغ هذه ىلع لوصحلا ريسيت وه تانايبلا ةدعاق نم ضرغلاو ".  
  .نيينعملا نأشلا باحصأو فارطألا بناج نم تامولعملا

اميف اهتذختا يتلا ةينطولا ريبادتلا نأشب ةنامألا ىلإ تامولعم مدق دق ةياغلل اليلق اددع نأ نم مغرلا ىلعو  - ٨١ قلعتي  
تاموكحلا عقاوم لثم ةيمسرلا رداصملا نم ةحاتمل ا ريبادتلا ديدحتل ةنامألا ةطساوب ثوحب تيرجأ دقف ،عفانملا مساقتو لوصحلاب
ةلماش كلذ مغر نوكت ال دق يتلا تانايبلا ةدعاق يف٢٧ريبادتلا هذه تجردأ دقو ةينطولا بيولا ةكبش ىلع ةيقافتالا يف فارطألا  .  

                                                           
  .٢٨٣ص ردصملا سفن    ٢٦
ةدعاق لثم ةيمسر رداصم نم وأ بيولا ةكبش ىلع ةيموكحلا عقاوملا نم تانايبلا ةدعاق يف ةجردملا ريبادتلا نم خسن عيمجت مت    ٢٧

ةعارزلاو ةيذغألا نأشب ةينطولا دعاوقلاو نيناوقلا نمضتت بوساحلاب ةلماع ةيعيرشت تانايب ةدعاق يهو سكيلواف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم تانايب 
  .ةددجتملا ةينطولا دراوملاو



رشت٢٠ىتحو   - ٨٢ يف تدمتعا ريبادت مضت تانايبلا ةدعاق تناك ٢٠٠٤ربوتكأ /لوألا ني  ادلب٢٦،  نادلبلا هذه فلتختو .  
سكعي امم عفانملا مساقتو لوصحلا ةيلمع ميظنت يف ةفلتخم جهن تقبط دقو عفانملا مساقتو لوصحلا ذيفنتلا تايوتسم ثيحنم   

  .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا اهتافصاومو اهتايولوأو ةينطولا ةيرادإلا لكايهلا

لوصحلا ةلأسم يجولويبلا عونتلا وأ ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب ةماعلا تاعيرشتلا جلاعت ،نادلبلا هذه نم ددع يفو   - ٨٣
ضعب رارقإ مت دقو . عفانملا مساقتو لوصحلا نأشب دعاوق وأ ةيهيجوت ئدابم عضو ىلع صنتو ليصفتلا نم ردقب عفانملا مساقتو
عورشم لكش يف رخآلا ضعبلا لاز ال نيح يف )يوالامو دنهلاو اكيراتسوك لثم(لعفلاب دعاوقلا وأ /و ةيهيجوتلا ئدابملا هذه  ،
ةغايص نم رخآلا ضعبلا هتني ملو) نيبلفلاو ايلارتسأ لثم(   ).اليوزنفو ادنغوأو وريبو اينيكو ايبمازو ايراغلب لثم (هتاعيرشت 

يف يجولويبلا عونتلا ةيقافتا تانايب ةدعاق يف ةينطولا اهريبادت تجردأ يتلا نادلب لا ميسقت مت ،يلاتلا ليلحتلا ضارغألو  - ٨٤
  :تائف ثالث

ةيجيتارتسا يف عفانملا مساقتو لوصحلاىلإ ريشتيتلا نادلبلا   )أ(   ةصاخلا  يف وأ ةينطولا يجولويبلا عونتلا ب  
صنتو ليصفتلا نم ردق يأب عفانملا مساقتو لوصحلا ةيلمع دعب مظنت مل اهنأ الإ يجولويبلا عونتلا وأ ةئيبلاب ةصاخلا اهتاعيرشت  

يتلا رصانعلاب قلعتي اميف ةماعلا تافصاوملا ضعب نمضتتو عفانملا مساقتو لوصحلل دعاوق عضو ىلع امومع ريبادتلا هذه 
  .ادنغوأو امنب ،اينيك ،ايبماغ ،ابوك ،نوريماكلا ،نيتنجرألا ةئفلا هذه نادلب لمشتو. دعاوقلا يف اهتجلاعم نيعتي

لوصحلاب ةصاخلا ةماعلا ماكحألا ضعب عم ةئيبلا وأ يجولويبلا عونتلاب ةصاخ تاعيرشت اهيدل يتلا نادلبلا   )ب(  
نادلبلاو . عفانملا مساقتو لوصحلا نأشب دعاوق عضوب ةصاخ اماكحأ نمضتت يتلاو ةيجولويبلا دراوملا وأ ةيثارولا دراوملا ىلع
  .اوغاراكينو كيسكملا ،روداوكإ ،ايراغلب يه ةئفلا هذه يف ةدراولا

يذلا صحفلا ىلإ ادانتساو  ٢٨.ليضفتلا نم ربكأ ردقب عفانملا مساقتو لوصحلا ةلأسم تجلاع يتلا نادلبلا  )ج(  
ريبادتلا هذهل ةيسيئرلا ماكحألل الماش اليلحت ةيلاتلا ةرقفلا رفوت ،ةثلاثلا ةئفلا هذه يف ةعقاولا نادلبلا هذه اهترقأ يتلا ريبادتلل يرجأ  

مساقت كلذ يف امب ةلدابتم ةروصب اهيلع ةقبطملا طورشلاو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملاو ةصتخم ةينطو تاطلس ةماقإ جلاعت يتلا 
  .لاثتمالا ريبادتو ةيركفلا ةيكلملا قوقحو عفانملا

نم ةفلتخم جهن تقبط دق ناد لبلا نأ ىلإ رظنلاب ريبادتلا هذهل ليلحت نم ةماع تاجاتنتساب جورخلا بعصلا نم نأ ريغ  - ٨٥
طقف ادحاو اريبدت قبط دق نادلبلا ضعب نأ نيح يفو. ةقبطملا ريبادتلا عاونأ ثيح نم ريبادتلا نم ةمزح تقبط ىرخأ انادلب نأف   
ةينطولا اهمظن عضو ةلحرم يف نادلبلا نم ددع لازامو . ةيهيجوت ئدابمو عيرشتو ةينطو ةيجيتارتسا لاثملا ليبس ىلع اهنيب
ةلماك ريغ نوكت ام اريثك ةمزحلا نإف مث نمو لامكتسال دعاوق وأ ةيهيجوت ئدابم عضو يف نآلا لمعي نادلبلا نم اددع نأ لثم ( 
نم ةفلتخم تايوتسم هيدل نادلبلا ضعبف . ةنيابتم تناك ةينطولا لكايهلاوتاءارجإلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو ). تاعيرشتلا

                                                           
، طساوب ترقأ اهصحف مت يتلا ريبادتلا   ٢٨ وريب ،نيبلفلا ،يوالام ،دنهلا ،انايغ ،اكيراتسوك ،ليزاربلا ،ايفيلوب ،ايلارتسأ ةيلاتلا نادلبلا ة

  .اليوزنفو وتاوناف ايقيرفأ بونج



تعضو ،ليزاربلاو ايلارتسأ لثم نادلبلا ضعب نإف لاثملا ليبس ىلعف . عفانملا مساقتولوصحلا ميظنت نع ةيموكحلا ةيلوؤسملا 
  .ةيالولا ىوتسم ىلعو يداحتالاو ينطولا نييوتسملا ىلع ريبادت

  ينطولا ىوتسملا ىلع ريبادتلل ماع ضرع  - ٢

لثم عفانملا مساقتو لوصحلا مظن رصا نعل نادلبلا ةجلاعم ةيفيكل اماع اضرع ةيلاتلا تارقفلا رفوت ،ةيفلخلا هذه مامأو  - ٨٦
قوقحو عفانملا مساقت كلذ يف امب ةلدابتم ةروصب اهيلع قفتملا طورشلاو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملاو ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا 

فلتخم ل يليصفت ليلحت ريفوت وه اهنم ضرغلا سيلو ةرورضلاب ةلماش تسيل ريبادتلا هذهو. لاثتمالا ريبادتو ةيركفلا ةيكلملا
  .دلب لك اهقبط يتلا عفانملا مساقتو لوصحلا مظن

ةصتخم ةينطو تاطلس وأ ةطلس ءاشنإ ىلع ريبادتلا هذه نم ريبدت لك صني.ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا  - ٨٧ ضعب يفو .  
نم ةد يدج ةمظنم ءاشنإ ىرخأ تالاح يف يرجي نيح يف لعفلاب ةدوجوم ةمظنم يه ةصتخملا ةينطولا ةطلسلا نوكت ،تالاحلا

ةينطولا تاطلسلا ماهمو ليكشتب قلعتت تاراشإ ريبادتلا هذه نم ددع رفوي امك . عفانملا مساقتو لوصحلاب صاخ ريبدت لالخ
  ).دنهلا لثم(ةصتخملا 

هذه رفوتو . ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلل تابلطلا نم عون ميدقت دلب لك يف نيعتي. ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا  - ٨٨
إ اضيأصوصنلا ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلل بلط يأ اهنمضتي نأ نيعتي يتلا ةيعونلا تامولعملاب قلعتت تاراش  

، . ضفرلا وأ ةقفاوملا ىلإ ةيدؤملا تاءارجإلاو ةيلمع ددحتتو ٢٩.اضيأ عمجلا تايلمع وأ تابلطلل موسر بلطتنادلبلا ضعب يفو  
ةقفاوملا اضيأ بلطتت اهصحف مت يتلا ريبادتلا ةيبلاغ نأ ريغ ةص تخملا ةينطولا ةطلسلا ةطساوب لوصحلا حنم ضفر وأ ةقفاوملا
قح حنميس يتلا ةيثارولا دراوملا اهب دجوت يتلا ةيفارغجلا ةقطنملا يف دراوملا مدقم /ةينعملا تاطلسلا نم ملع نع ةقبسملا
شلا باحصأ وأ ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا امومع مه دراوملا هذه ومدقمو٣٠.اهيلع لوصحلا كالملا لثم نيرخآلا نيينعملا نأ  

بلطلا مدقمل لوصحلاب حرصت نأ ةصتخملا ةينطولا ةطلسلا عيطتستنل انه نمو. ةنايصلا ةقطنمتاطلس وأ صاخلا عاطقلا نم    
  .نيينعملا نأشلا باحصأ نم ملع نع ةقبسم ةقفاوم نود

ليبس يلعف . بلطلا مدقم عون ىلع ادامتعا لوصحلل ةفلتخم تاطارتشا تعضو نادلبلا ضعب نإف ،كلذ ىلع ةوالعو  - ٨٩
قحب مهل حيرصتلا نود يري نيذلا بناجألاو نيينطولل ةبسنلاب ةفلتخم تاءارجإ ىلع صني يدنهلا يجولويبلا نوناقلا نإف لاثملا
ن اك اذإ ام ىلع دمتعت ةفلتخم تاطارتشا نيبلفلاو اكيراتسوك لثم ىرخأ نادلب تعضوو ٣١.ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا

                                                           
، )٣(لاد مسقلا ،يوالم : لثم   ٢٩ رشاعلا لصفلا ،دنهلا  ،٣ (٤١( ، يجولويبلا فاشكتسالا نأشب نيبلفلل ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم ؛

مسقلا عبارلا لصفلا ةداملا ،عيرشتلا نم ٧٦ةداملا ،اكيراتسوك ؛ ١٤ و١٠،  مسقلا دنهلا ؛دعاوقلا نم ٤   ٣ (٤١.(  
ءاه مسقلا ،يوالامو ،اكيراتسوك يف يجولويبلا عونتلا نوناق نم ٦٣ةداملا رظنأ : لاثملا ليبس ىلع   ٣٠ نوناق ،ايقيرفأ بونج ؛ )٨( 

  .٨٢ةداملا يجولويبلا عونتلا 
يف دراولا وحنلا ىلع بناجألل ةبولطم ةينطولا يجولويبلا عونتلا ةطلس بناج نم ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا نإف لاثملا ليبس ىلع  ٣١  

سفن نم عبارلا لصفلا ىضتقمب دونهلا نيينطولل ةفلتخم تاءارجإ ديدحت مت دقو . ٢٠٠٢ماعل يجولويبلا عونتلا نوناق نم ) ٢ (٣مسقلا ،يناثلا لصفلا 
  .نوناقلا



ضعب نإف ،اريخأو ٣٢.ةيراجت ريغ وأ ةيراجت ضارغأل حنمي فوس لوصحلا ىلع لوصحلا درجمب ةداهش ردصت نادلب لا 
  ٣٣.ريدصتلاب حيرصتلل وأ ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا

 طورش عضو ىلع ةيراسلا ةينطولا مظنلا مظعم صنت. عفانملا مساقت كلذ يف امب ةلدابتم ةروصب اهيلع قفتملا طورشلا  - ٩٠
تاقافتالا نم ةفلتخم طامنأ ىلع  ٣٤ريبادتلا ضعب صنتو. قافتا يأ يف عفانملا مساقتو لوصحلل ةلدابتم ةروصب اهيلع قفتم
امومع ريبادتلا صنتو . ةيراجت ضارغأل وأ ثوحبلا ضارغأل اهيلع لوصحلا متيس ةيثارولا دراوملا تناك اذإ ام ىلع ادامتعا

نيب دقع ماربإل ضوافتلا ةرورض ىلع صنت ريبادتلا ضعب نأ ريغ . قافتالا ىلع ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا قفاوت نأ ىلع
نم ةفلتخم تاجردب ريبادتلا مظعم صنتو ٣٥.بلطلا مدقمو نيرخآ نيينعم نأش باحصأ يأ وأ ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا  
دونبلا لمشتو٣٦.دقعلا يف اهجاردإ نيعتي يتلا دونبلل ىندألا ددعلا ىلع ليصافتلا ةيرايعملا  اهيف دجوت يتلا ةيفارغجلا ةقطنملا :  
صنت امك . دقعلا  ةدمو لوصحلا نم ضرغلاو اهيلع لوصحلا متيس يتلا ةيمكلاو اهيلع لوصحلا متيس يتلا ةيثارولا دراوملا

تاهجلا نم اهريغ وأ ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا عم وأ ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا عم عفانملا مساقت ىلع امومع ريبادتلا 
ىلع ادامتعا اهمساقت متيس يتلا عفانملا عاونأب قلعتي اميف تارشؤملا نيابتتو  ٣٧.امهيلك عم نايحألا مظعم يفو دراوملل ةمدقملا
ريوطتلاو عمجلاو ثوحبلا يف ةيلحم ةسسؤم كارشإ لثم ةيدقنلا ريغ عفانملا ىلع زكرت ريبادتلا ضعب نأ ودبيو . ريبادتلا
،اجتنملل يجولونكتلا ةدمتسملا ةيدقنلا عفانملا ىلع رخآلا ضعبلا زكري نيح يف ٣٨ةيثارولاو ةيجولويبلا دراوملا نم ةدمتسملا ت  
ءاشنإ ىلع اضيأ ٣٩نادلبلا ضعب صنتو. دئاعلا مساقت لالخ نم اهيلع لوصحلا مت يتلا دراوملل ةيراجتلا تامادختسالا نم  

احصأىلع عزوتمل يتلا عفانملاب اهيف ظفتحي قيدانص  لقنب ةقلعتملا طورشلا اضيأ ددحت ريبادتلا ضعب نإف ،اريخأو . نأشلا ب 
  ٤٠.ةثلاث فارطأ ىلإ ةيثارولا دراوملا

                                                           
مسقلاو اكيراتسوك عيرشت نم ٧١ةداملا رظنأ ،لاثملا ل يبس ىلع   ٣٢ مقر نيبلفلا ةيروهمج نوناق نم ١٥-١٤   ٩١٧٤.  
عبارلا قفرملاو ) ج(٢-١٢مسقلا ىضتقمب يجولويبلا فاشكتسالا نأشب نيبلفلل ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم صني ،لاثملا ليبس ىلع   ٣٣

ةطساوب أشنم ةداهش رادصإ ىلع ١٩ةداملا يف اكيراتسوك عيرشت صنيو . ةقفاوملا هذه ىلع لوصحلا لبق ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا تاداهش رادصإ ىلع  
لوصحلا حيرصت يف ةدراولا طورشلاب مازتلالاو لوصحلا ةينوناق اهيف دمتعت يجولويبلاعونتللينقتلا بتكملا  ىلع ٣٣ةداملا يف انايغ دعاوق صنتو .    

  .انايغ نم ةنيع يأ ريدصت لبق ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا نم ريدصت ةداهش ىلع لوصحلا ةرورض
ناتداملا ٢٠٠٤يجولويبلا عونتلا نوناق : ايقيرفأ بونج يف ةينعملا ةيئيبلا ةرادإلا ،لثم  ٣٤   .٨٤ و٨٣، 
  ).ب) (٣ (٨٢ةداملا ايقيرفأ بونج نوناقو ) أ) (٦ (٣٤ةداملا وتاوناف نوناق رظنأ ،لثم   ٣٥
عاوق نم٣٧ةداملا رظنأ ،لثم   ٣٦ ايقيرفأ بونج يف يجولويبلا عونتلا نوناق نم٨٤ – ٨٣داوملا ايفيلوب د    .  
فاشكتسالا ةلاح يف دراوملا يمدقمو دالبلا ةموكح نيب عفانملا مساقت ىلع صنت ١٥مسقلا تحت نيبلفلل ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم   ٣٧  ،

  .يجولويبلا
ءاه )١(ءاح مسقلا ،يوالامل ةيهيجوتلا ئدابملا ،لثم  ٣٨ ةداملا اليوزنف دعاوقو )٣()٢(،    .ةيدقنلا ريغ عفانملا جلاعت) ٤ (٧٤، 
مسقلا سماخلا لصفلا ٢٠٠٢ماعل دنهلا يف يجولويبلا عونتلا نوناق ،لثم   ٣٩ ةيئيبلا ةرادإلاو ) ٢(٢٧مسقلا عباسلا لصفلاو ) ٣(٢١ 

ةداملا ٢٠٠٤يجولويبلا عونتلا نوناق : ايقيرفأ بونج يف ةينطولا  ،٨٥.  
ةداملا ،سماخلا لصفلا ،دنهلا رظنأ ،لثم  ٤٠ ةداملا اليوزنف يف يجولويبلا عونتلا نوناقو ٢٠  يف يجولويبلا عونتلا نوناقو ٣-٧٤   

  .٧، ٨٤ةداملا ايقيرفأ بونج 



لص ثيح نمةيركفلا ةيكلملا قوقح  - ٩١ ةيبلاغ صحف لالخ نم ةطقنلا هذه ةجلاعم مت دقو .عفانملا مساقتو لوصحلاب اهت   
قايس يف ةيركفلا ةيكلملا قوقح ريبادت نم ددع صحفبو ٤١.ةنيابتم تاجرد ىتحو ةفلتخم لئاسوب عفانملا مساقتو لوصحلا مظن  
نيررقملا لالخ نم ،زيدنإلا فلح نادلب ىلع ةوالعو ٤٢.تادئاعلا مساقت لالخ نم عفانملا مساقت صحف متي مل٤٤٦ و٣٨١   ، 

ريبادتلا نم ليلق ددعىوس ارولا دراوملا أشنم نع فشكلا تاطارتشا ىلإ ةيعون تاراشإ لمشت٤٣  فراعم نم اهب لصتي امو ةيث  
ريغ . اهب ةلصتم ةيديلقت فراعم وأ ةيثارو دراوم ىلإ ةدنتسملا تايلمعلا وأ تاجتنملاب ةصاخلا ةيركفلا ةيكلملا تابلط يف ةيديلقت
جلا ع عفانملا مساقتو لوصحلاب قلعتت ةيعون ريبادت عضي مل يذلا اهنم ضعبلا كلذ يف امب نادلبلا ضعب نأ ةظحالملا ردجت هنأ
   ٤٤.اهيدل تاءاربلا ليجست لالخ نم فشكلا ةيضق

مساقتو لوصحلا ريبادت يف ةيركفلا ةيكلملا قوقحب ةلصتملا ةيعونلا تاطارتشالا نم ددع جردا ،كلذ ىلع ةوالعو   - ٩٢
ةصتخملا تاطلسلا رواشتت نأ ةرورض ىلع صني ٤٥اكيراتسوك يف ليجستلا نإف ،لاثملا ليبس ىلعف. عفانملا قوقحب ةينعملا  
عونتلا نم تانوكم ىلع يوطنت يتلا تاثدحتسمل ل ةيركفلا ةيكلملا ةيامح حنم لبق ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا عم ةيركفلا ةيكلملا
ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ىلع يدنهلا يجولويبلا عونتلا نوناق صنيو . لوصحلل ةمئالملا تاطارتشالا ةيبلت نامضل يجولويبلا
عارتخ ا يأ ىلع ةيركفلا ةيكلملا قوقح قيبطت لبق) ةينطولا يجولويبلا عونتلا تاطلس(ةصتخملا ةي نطولا تاطلسلا بناج نم
وريب لثم ىرخأ نادلب صنتو٤٦.دنهلا نم اهيلع لوصحلا متي ةيجولويب دراوم ىلإ دنتسي اليوزنفو٤٧  ضرعتست نأ ىلع ٤٨   
ةيثارولا دراوملا ساسأ ىلع اهنم لك دلب جراخ اهليجست متي ي تلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح نم كلذ ريغو تاءاربلا ةينعملا تاطلسلا
  .اهمادختسا نع ةئشانلا عفانملا وأ اهنالطبب ةبلاطملا امإ لجأ نم يلصألا عمتجملل ةيعامجلا فراعملا وأ ةينطولا

لاثتمالاريبادت  - ٩٣ ىلع ادامتعا ماكحألا ه ذه يطغت دقو. لاثتمالاب قلعتت ماكحأ ةماع ةفصب اهصحف مت يتلا ريبادتلا لمشت.  
و غالبإلاودصرلاينعملا دلبلا  تاعزانملا ةيوستو رظحلا تاءارجإوتاءازجلا/تابوقعلا ،تافلاخملا/تاكاهتنالاوذافن إلا   .  

                                                           
نادلبل ة بسنلاب هنأ ةظحالملا ردجتو. اليوزنفو وتاوناف ،نيبلفلا ،وريب ،دنهلا ،انايغ ،اكيراتسوك ،ليزاربلا اهتذختا يتلا ريبادتلا رظنأ  ٤١

ررقملاو ٣٩١ررقملا لالخ نم عفانملا مساقتو لوصحلاب ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةجلاعم تمت ،زيدنإلا فلح  ةعامج نع رداصلا ٤٨٦،   
  .زيدنإلا

ةداملا صنت  ٤٢ عفدب مازتلا ىلع ،الثم اكيراتسوك دعاوق نم ٥  تادئاعلا نم ةئاملا يف٥٠   .  
يلي ام ىلع ٣١ةداملا يف يل يزاربلا تقؤملا نوناقلا صني  ٤٣ نأ ةيكلملا قوقح بلطب مدقتي يذلا ةسسؤملا وأ صخشلا ىلع نيعتي " 

هتدام يف اكيراتسوك يف يجولويبلا عونتلا نوناق صنيو مئالملا بسح ةيديلقت فراعم نم اهب طبتري امو ةيثارولا فراعملاو ةيثارولا ةداملا أشنم نع غلبي 
ملا ةيامح حنم ليبق هنأ ىلع٨٠ لصحت نأ ةيركفلا ةيكلملا تاطلس ىلع نيعتي ،يجولويبلا عونتلا نم رصانع ىلع لمتشت يتلا تاعرتخملل ةيركفلا ةيكل  

ةضراعم لوحت فوسو . ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا نع الضف عفانملا مساقتو لوصحلا لاجم يف ةصتخم ةينطو ةطلس نع ةرداص أشنم ةداهش ىلع
  .تاعرتخملا ةيامح وأ تاءاربلا ليجست نود ةصتخملا ةينطولا تاطلسلا

  .جيورنلاو رصمو كرمنادلا لثم  ٤٤
اكيراتسوك ىدل يجولويبلا عونتلا نوناق نم٨٠ةداملا   ٤٥  .  
  .٢٠٠٢ماعل يدنهلا يجولويبلا عونتلا نوناق نم ) ٢ (١٩و) ١ (٦مسقلا رظنأ   ٤٦
  .نييلصألا ناكسلاب ةصاخلا ةيعامجلا فراعملاو ةيجولويبلا عفانملا مساقتو لوصحلا ةيامح نوناق نم) و(و) ج (٤ةداملا رظنأ   ٤٧
اليوزنف يف يجولويبلا عونتلا نوناق نم٨٣ةداملا رظنأ   ٤٨  .  



. عفانملا مساقتو لوصحلا ريبادتل لاثتمالا نامضل ذافنإلاو غالبإلاو دصرلا لئاسم ريبادتلا نم ليلق ددع ىوس جلاعي ملو  - ٩٤
غالبإلا تابلطتمو دصرلا ضارغأ يف يندملا عمتجملا كارشإو نيشتفم نييعت نادلبلا ضعب يف اهعضو مت يتلا تايلآل ا لمشتو
   ٤٩.نيمدختسملا ىلع اهضرف متي يتلا

هب صخرم ريغ لوصح يأ وأ ةيهيجوتلا ئدابملا وأ دعاوقلاو تاعيرشتلا ماكحأل كاهتنا يأ نأ امومع ريبادتلا نيبتو   - ٩٥
مارتحا مدع نأ ىلإ ريشي ريبادتلا نم ريثكلا نإف كلذ ىلع ةوالعو تابوقعل عضخي فوس ةيجولويبلا وأ ةيثارولا د راوملا ىلع
نوناق لثم ،ريبادتلا ضعب نأ ىلإ كلذ ىلإ فاضي . تابوقعل اضيأ عضخي فوس عفانملا مساقتو لوصحلاب قلعتي قافتا يأ داوم

دنالنيوكةيالويف يجولويبلا عونتلا  نوناقو٥٠  ايقيرفأ بونج يف يجولويبلا عونتلا  يتلا تالاحلا يف تابوقع ضرف ىلع صنت ٥١   
  .عمجلاب حيرصت ىلع لوصحلل مدقملا بلطلا يف ةللضم وأ ةبذاك تامولعم وأ قئاثو ام صخش اهيف يطعي

ركذي تالاحلا ضعب يف (ةمارغلا ىلإ يباتكلا راذنإلا نيب حوارتت يهو . رخآل ريبدت نم هباشتلا نم ريثكلا تابوقعللو  - ٩٦
، )تامارغلا مجح قافتالا نالطبو ،لوصحلاب صيخرتلا وأ حيرصتلا ءاغلا وأ لاطبإو جتنملا عيب فقوو تانيعلا ىلع ءاليتسالاو  ،
تايلآ اضيأ ماكحألا ضعب جلاعتو . نجسلا اريخأو ةيثارولاو ةيجولويبلا دراوملا فاشكتسا تايلمعب مايقلا ىلع رظح ضرفو

  ٥٢.نيبلفلاب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم لثمتاعزانملا ةيوست 

 تاربخيه اهذيفنت نم ةبستكملا تاربخلا وأ ةدافتسملا فورظلا نإف اذلو . ارخؤم تمدختسا ريبادتلا هذه مظعمو  - ٩٧
عفانملا مساقت و لوصحلا تايلمع مظنت يتلا نادلبلا لئاوا نم تناك اهنأ ثيح مامتهالل ةريثم ةلاح مدقت نيبلفلا نأ ريغ. ةدودحم

ةجلاعمل ديدج عيرشت اهدامتعاو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا نأشب ٢٤٧مقر يذيفنتلا رارقلا ذيفنتو عضو لالخ نم كلذو   
زومت٣٠يف نس يذلا (ةيربلا ةايحلا دراوم ةيامحو ةنايص نوناقو . عفانملا مساقتو لوصحلا ةلأسم تعضوو )٢٠٠١هيلوي /   ،
ضراعتي يذلا ٢٤٧يذيفنتلا رارقلا ماكحأ تربتعاو . يجولويبلا فاشكتسالا نأشب ةديدج ةيذيفنت ةيهيجوت ئدابم عورشم  
ةاغلمةيربلا ةايحلا نوناق عم قفاوتي الو لب حوضوب تاءارجإ عضو يف ديدجلا عيرشتلل ةيسيئرلا صئاصخلا دحأ لثمتيو ٥٣.   

ضعبل اقفوو . ةيراجت ضارغأ يف وأ ثوحبلا يف مدختستفوس تناك اذإ ام ىلع ادامتعا ةيثارولا دراوملا نأشب ملاعملا ةحضاو 
اهصالختسا نكمي ةيلاتلا سوردلا نإفةينيبلفلاةبرجتلا اوسرد يذلا نيفلؤملا  ايسيئر رصنع ربتعت نأشلا باحصأ ةكراشم نإ : ، 

                                                           
ذافنإلاو دصرلا نأشب ةقيقد اماكحأ٨ءزجلا يف ،دنالنيوك ةيالو يف يجولويبلا عونتلا نوناق نمضتي ،ايلارتسأ يف   ٤٩ ىلع صنتو .  

ققحتلا تابجاوب ينقتلا بتكملا مايق ىلع ٢٠ةداملا يف اكيراتسوك دعاوق صنتو . نيشتفملا ءالؤه تابجاوو تاطلسل تاليصفت مدقتو نيشتفم نييعت  
ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم نيبي ،نيبلفلا ةلاح يفو . لوصحلا قوقح حنم يرجي امثيح ةيعيبطلا عقاوملا يف شيتفتلا تايلمع لالخ نم ةبقارملاو
سقلا يف ،يجولويبلا٤فاشكتسالل يجولويبلا فاشكتسالا تايلمع ذيفنت دصر يف يندملا عمتجملا رود عجشت ةموكحلا نأ٢٦م    ٢٢مسقلا يف صني امك . ، 

  .ةينعملا ةذفنملا تالاكولا ىلإ لمعلا ريس نع ايونس اريرقت دراوملا لمعتسم مدقي نأ ىلع
دنالنيوك ةيالو يف يجولويبلا عونتلا نوناق نم٥٢ةداملا رظنأ   ٥٠  .  
  .ايقيرفأ بونج يف يجولويبلا عونتلا نوناق نم) أ (٩٣ةداملا رظنأ   ٥١
تاعزانملا لح نيبلفلا يف ةيهيجوتلا ئدابملا عورشم نم٣٠مسقلا يطغي   ٥٢  .  
: نيبلفلا يف عفانملا مساقتو لوصحلا دعاوق ذيفنت يف تايدحتلا"ناونعب زيديفانيب زاب اهدعأ يتلا ةقرولا رظنأ ليصافتلا نم ديزمل   ٥٣

دراوملا ىلع لوصحلا نأشب ءاربخلاب ةصاخلا ةيلودلا لمعلا ةقلح ىلإ تمدق يتلا ةقرولا يهو " نيبلفلا يف يجولويبلا فاشكتسالا تاطاشن ذافنإو دصر
ىلإ ٢٤نم كيسكملاب اكافبانوك يف تدقع يتلا ةقلحلا يهو عفانملا مساقتو ةيثارولا  لوألا نيرشت٢٧    .٢٠٠٤ربوتكأ / 



حئاول ةيطغتو قاطن ديدح ت نإ ،عفانملا مساقتو لوصحلاب ةينعملا حئاوللاو دعاوقلاو نيناوقلاو تاسايسلا ذيفنتو ذافنإو عضو يف
ةيملعلا ثوحبلا تاطاشنل ةلمتحملا تاريثأتلا ةسارد يغبني ،ةيولوألا تاذ لغاوشلا نم ربتعت ةينطولا عفانملا مساقتو لوصحلا 
ىلع لوصحلل ةركتبم جهن ريوطتو فاشكتسا نيعتي ،ةينطولا عفانملا مساقتو لوصحلا ريبادت ذيفنتو ميمصت ىدل ةقيقد ةسارد 

ةيلاعفلاو ةءافكلاب مستي يسسؤم ماظن عضو يغبني ،اهعم عفانملا مساقتوةيلصألا بوعشلا كلذ يف امب ةيلحملا تاعمتجمل ا ةقفاوم  
  ٥٤.ةيثارولا دراوملا نادلبلا اهيف مساقتت يتلا قطانملا يف ةيميلقإ تايلآ ىلإ ةجاح كانه نوكت دق اريخأو

مل ةيقافتالا يف فارطألا ةيبلاغ نإف ،عفانملا مساقتو لوصحلا نأشب ريب ادت قبط دق نادلبلا نم اددع نأ نم مغرلا ىلعو  - ٩٨
مساقتو لوصحلا تايلمع ميظنت يرجي نادلبلا ضعب يفو . ةينطولا ريبادتلا لالخ نم عفانملا مساقتو لوصحلا ةلأسم دعب جلاعت
يهو اهترادإو ةيجولويبلا دراوملا ىلع ل وصحلا ميظنتل ذيفنتلا زيح ةيقافتالا لوخد ليبق اهرارقإ مت ريبادت ةطساوب عفانملا
ةجلاعمل ةديفم الولح رفوت ريبادتلا هذه نأ نيبت دقو . ناهذألا يف ةلثام عفانم مساقتو لوصحلا ةلأسمو اهرارقإ متي مل يتلا ريبادتلا
ثوحبلا و أ عمجلل حيراصت رادصإ ىلع ةماع ةروصب صنت اهنأ نم مغرلا ىلع هنأ ريغ. عفانملا مساقتو لوصحلا عاضوأ
  .عفانملا مساقت ةلأسم تجلاع ام اردان اهنإف لوصحلل طرشك

  ةلاحلا تاسارد  - ٣

يتلا تاع ورشملا نإف ،ةحيحش تاربخ يه ةيلاحلا عفانملا مساقتو لوصحلا مظنب ةقلعتملا تاربخلا نأ نم مغرلا ىلع  - ٩٩
ايقيرفأ ادلبرشع ينثأ يف ارخؤم تذفن يداهلا طيحملا ةفاح نادلب يفو٥٥  موقت يتلا نادلبلا يف تاروطتلا تسرد دق٥٦  ذيفنتب  وأ    
هنم ةدافتسملا سوردلا زربيوهذه ةلاحلا تاسارد نم يلي ام صلختسا دقو. عفانملا مساقتو لوصحلا نأشب ةلصفم رطُأ تذفن  ، .
اهذيفنتو عفانملا مساقتو لوصحلل مظن عضو يف نادلبلا نم اددعتهجاو يتلا تابوعصلا نيبيو  .  

نم ريثك يف هتبوعص تتبث رمأ عفانملا مساقتو لوصحلا نأشب ةينطو ريبادت عضو نأ ةماع ةروصب هب ملسملا نمو   -١٠٠
تاعارصلا ،يسايسلا معدلاو ةيموكحلا لكايهلا فعض ،ةينازيملا دويق ،ةينفلا تاربخلا صقن : لماوعلا نم ددعل ةجيتن نادلبلا
ةيثارولادراوملا ةيكلم نأشب تاعزانملا ،ةيلحملا ةيعامتجالا  .٥٧  

                                                           
، " عفانملا مساقتو ةيثارولا دراومل ا ىلع لوصحلا ميظنتب ةصاخلا ةينطولا ريبادتلا ذيفنتو عضو(رظنأ   ٥٤ ربراب يف زيلراشت دادعإ

يلمعلا عقاولا يف ةيواستملا تاكارشلا–ةيديلقتلا فراعملاو يجولويبلا عونتلا "يف انيف ال , م. ج وينوطنأو كولوج ليللو ةلسلس ،برال هراس ريرحت "  
ناكسثرإ تاتابنلا ةنايصو ناكسلا نورخآو٤٠٤، ص ٢٠٠٢   .  

 Kent Nnadozie, Robertرظنأ ،رشع ينثألا ةيقيرفإلا نادلبلاب ةصاخلا ةلاحلا تاسارد نع ةلصفملا تامولعملا نم ديزمل   ٥٥

Lettington, Carl Bruch, Susan Bass, Sarah King) ع يداشرإ بيتك-ةيثارولا دراوملا ءازإ ةيقيرفإلا تاروظنملا ) ريرحتلا تاسايسلاو نيناوقلا ن   
ةئيبلا نوناق دهعم تاسسؤملاو  ،٢٠٠٣.  

 ,Carrizosa, Santiagoرظنأ ،يداهلا طيحملا ةفاح نادلب يف تذفن يتلا ةيرطقلا ةلاحلا تاسارد نع ةلصفملا تامولعملا نم ديزمل   ٥٦

Stephen B. Brush, Brian D. Wright, and Patrick E. Mc Guire) سوردلا : عفانملا مساقتو يجولويبلا عونتلا ىلع لوصحلا. ٢٠٠٤) ريرحتلا
  .ةدحتملا ةكلمملا ،جديربمكو ارسيوس ،دنالج ،ةعيبطلا نوصل يملاعلا داحتالا. .يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ذيفنت نم ةدافتسملا

وردلا"عفانملا مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا"نأشب ةيلودلا ةيساردلا ةقلحلا تاجاتنتسا   ٥٧ عونتلا ةيقافتا ذيفنت نم ةدافتسملا س ، 
ىلإ ٢٩نم ،اينروفيلاك ،زيفاد يف تدقع يتلا " يجولويبلا لوألا نيرشت٣١    .٢٠٠٣ربوتكا / 



،رشع ينثأ يف تذفن يتلا ةلاحلا تاساردل اقفوو  -١٠١ ايقيرفأ ادلب ىلع لوصحلا ةيلمع مظنت يتلا ةيلاحلا مظنلا نإ ف ٥٨ 
فييكت يف لثمتي ماع جهن كانه ناكو . ةقرفتمو ريبك دح ىلإ ةيعاطق ربتعت نادلبلا هذه يف عفانملا مساقتو ةيثارولا دراوملا
ةلأسم ةجلاعمل ايجولونكتلاو مولعلاو تاباغلاو ةيمحملا قطانملا لثم ةلصلا تاذ تاعاطقلا يف ةينوناقلا رطألاو ةمئاقلا لكايهلا  
مساقتو لوصحلا دعاوقو تاسايسلا نأ ودبي هنأ ريغ. قيسنتلاو قاستالا مادعنا ىلإ جهنلا اذه ىدأ دقو. عفانملا مساقتو لوصحلا  

ةيزكرمواقاستارثكأ لكايه هاجتا يف ناد لبلا هذهنم ددع يف روطتلا يف ةذخآ عفانملا  يف تعضو يتلا ةيميظنتلارطألا ربتعتو .    
، . هاجتالا اذه ىلع ةلثمأ ادنغوأو ايقيرفأ بونجو ايبويثإ مت يتلا رشع ينثألا ةيقيرفألا نادلبلا يفظحالي ،نأ مامتهالل ريثملا نمو  
  .عفانملا مساقتو لوصحلا تاسايس ىلع ةقحاس ةرطيس رطيست ةعارزلا نأ ،اهصحف

دوقع تعضو ،عفانملا مساقتو لوصحلل ةيعونلا فورظلا ةجلاعمل ةيميظنت ريبادت وأ تاعيرشت رفاوت مدع يفو   -١٠٢
يراسلا موسرلاوحيراصتلا لكيه لامكتسال ةيثارولادراوملا ىلع لوصحلل  بونجو لشيس رزجو اينيك لثم نادلبلا ضعب يفو .  

  .ةدحوم وأ ةيجذومن دوقع نايحألا نم ريثكلا يف مدختست ،ايقيرفأ

فعضلا طاقن لمشتو٥٩.تاساردلا اهزربت يتلا فعضلا طاقنو ةوقلا بناوج ىلإ هذه ةلاحلا تاسارد وفلؤم ريشيو  -١٠٣   :
يف ديدشتلا مت دقو . ةكراشملاو يعولاو ،تاردقلا صقن ،قالطإلا ىلع اهدوجو مدع وأ ةينوناقلا تاسسؤملاو رطألا ةيافك مدع
، . قالطإلا ىلع اهدوجو مدع وأ ةينوناقلا تاسسؤملاو رطألا ةيافك مدع ىلع ايبويثإ ءانثتساب نادلبلا عيمج دلبلا ىلع ادامتعاو
يف قافخإلاو . عفانملا مساقتو لوصحلل ةقسانتمو ةقستم جهن رفاوت مدع يف لثمتت هذه فعضلا طاقن نع ةلوؤسملا لماوعلا تناك
عم قيسنتلا رفاوت مدعو تابوقعلا ةيلاعفمدعو ذافنإلا تاردق فعضو ،ةينطولا تاسسؤملا دراومو تاردق مادختسا و ديشرت  
مظعم نأ نيح يفو . عورشملا اهصحف يتلا نادلبلا عيمج يف تاردقلا صقن ةلأسم تريثأ دقو. الومش رثكألا ةينطولا تاسايسلا

نادلبلا ضعب يف تاردقلا صقن نإف ،تاسايس لاب ةقلعتملاو ةينوناقلاو ةيرادإلا تاردقلا يف لثمتيتاردقلا يف عئاشلا صقنلا 
يعولاب قلعتي اميفو . ةيثارولا دراوملا نأشب ةلقتسملا ثوحبلا ءارجإ ىلع ةردقلا وأ فينصتلا لثم تاراهملا ضعب ىلع رصتقي
لع ةنيمألااهرابتعاب ةيفيرلا تاعمتجملا بناج نم ةكراشملاو يعولا ةدايز ىلإ ةجاحلا تاساردلا زربت ،ةكراشملاو دراوملا ى  
  .عفانملا مساقتو لوصحلا ةيجيتارتسال لاعفلا ذيفنتلا لجأ نم ةيثارولا

ةكبش لالخ نم تاردقلاو عاونألا يف ريبكلا عونتلا نادلبلا هذه يف ةيثارولا دراوملاب قلعتي اميف ةوقلا بناوج لمشتو  -١٠٤  
ةينبلاو بيردتلاو ايجولونكتلا لقن لثم ةيدقنلا ريغ عفانملا نأ ىلإ راشيو. يعارزلا عاطقلا يف اميس الو ثوحبلا تاسسؤم  
  .اهيدل ةرفاوتملا ةيثارولا دراوملا ىلإ دنتست يتلا ةفاضملا ميقلا تاجتنم عضو يف ربكأ ةجردب ايقيرفأ دعاست نأ نكمي ةيساسألا

ةينطولا جهنلا نأ ىلإ ريشأ ،ةيثارولا دراوملا مساقتت يتلا ةرواجتملا نادلبلا هجاوت يتلا تايدحتلا ةجلاعم ةيغبو   -١٠٥
عفانملا مساقتو لوصحلا تابلطتم ذافنإ ريسيتل ةيميلقإ تايلآ دوجو رمألا بلطتي دقو ةيفاك نوكت ال دق عفانملا مساقتو لوصحلل 

لوصحلا تابلطتم يف تافالخلا يدؤت دق ،يميلقإ راطإ دوجو مدع يفو . تامولعملا لدابتو ينقتلا ىوتسملا ىلع نواعتلاو

                                                           
رقشغدمو اينيكو جاعلا لحاسو ايبويثإو رصمو نوريماكلا اهقبطت يتلا عفانملا مساقتو لوصحلا جهن نأشب تاشقانملا نم ديزمل   ٥٨

ايبمازو ادنغوأو ايقيرفأ بونجولشيسو لاغنسلاو ايريجينو ةيشاحلا يف هيلإ راشملا عوبطملا رظنأ ،   ٥٥.  
  .٧٣-٧٢، ص ٥٥ةيشاحلا يف هيلإ راشملا عوبطملا رظنا   ٥٩



آلا ضعبلاباسح ىلعنادلبلا ضعب نامرح ىلإ ةرواجتملا نادلبلا نيب اميف عفا نملا مساقتو  يمدختسم نإف لاثملا ليبس ىلعف. رخ 
  ٦٠ .مهعم لماعتلل رسيأ وأ ةنورم رثكأ ربتعي ماظن اهيدل نادلب ىلإ نوبذجنيدق ةيثارولا دراوملا 

ةئاملا يف٢٢(نادلب ةعست ىوس عضي مل ،يدا هلا طيحملا ةفاح نادلب يف تيرجأ يتلا ةلاحلا تاساردل اقفوو  -١٠٦ نم )  
، ٤١ةغلابلا نادلبلا عومجم  عفانملا مساقتو لوصحلاب قلعتت ةينطو تاسايس وأ نيناوق يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا  

ةئاملا يف٦٣ (٢٦موقيو  ةئاملا يف١٥(اهنم نادلب ةتس طرخني ملو تاسايسلاو نيناوقلا هذه عضوب اهنم )   يدؤت ةيلمع يأ يف )  
  ٦١.رطألا هذه عضو ىلإ

نيابت يف عفانملا مساقتو لوصحلا ةلأسم ةجلاعم يف ةنماكلا تايدحتلاو ديقعتلا نمءزج نمكي ،نيفلؤملل اقفوو   -١٠٧  
 نم كلذ نع مجني امو عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخلا تاسايسلل ةيسايسلاو ةيقالخألاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاساكعنالا

ةئيبلاب ةينعملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيعارزلا ثوحبلا زكارم لثم نأشلا باحصأ نم ةضيرع ةفئاط كارشإ ىلإ ةجاح 
ةفئاطلل ارظنو . تاعماجلاو ةيويحلا ايجولونكتلا تاسسؤمو ةيموكحلا تالاكولاو نيعرازملا تاعمتجمو ةيلصألا تاعمتجملاو
  ٦٢.ىرخأ ةئف ىلع ةئف بيلغت نم ارطخ كانه نإف نيينعملا نأشلا باحصأ نم ةعساولا

  ٦٣:يداهلا طيحملا ةفاح نادلبب ةصاخلا ةلاحلا تاسارد وفلؤم اهيلإ لصوت يتلا تاجاتنتسالا لمتشتو  -١٠٨

مظعمف . ةءافكلاب مستي يذلاو لاعفلا اهذيفنت ةقاعإ ىلإ عفانملا مساقتو لوصحلا تاسايسل عساولا قاطنلا ىدأ  )أ(  
ةيجولويبلاو )انارو اناد(ةيثارولا دراوملا يطغت تاسايسلا هذه  ةيجولويبلا ةيئايميكلا دراوملاو ) تانيعلا نم ءازجأ وأ تانيعلا(، 

ةدئاسلافورظلا نم لك يف دجوت يتلا) تاقتشملاو تائيزجلا تافيلوتو تائيزجلا( ؛ةيعيبطلا عقاوملا جراخو ةيعيبطلا عقاوملا يف     

ةروصب اددحم سيل اهدعبو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا لبق ةيعيبطلا اهع قاوم جراخ تاعومجملا ىلع لوصحلا  )ب(  
  ؛اهصحف مت يتلا يداهلا طيحملا ةفاح نادلب يف تعضو يتلا عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخلا تاسايسلا ةطساوب ةحضاو

فاشكتسال ا نأ ريغ يجولويبلا عونتلا ةنايصل عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخلا تاسايسلا مظعم جورت  )ج(  
امك ةيلمعلا ةيحانلا نم ليومتلل ىرخألا رداصملاب ةنراقملاب يجولويبلا عونتلا ةنايص ليومتل ازراب اردصم نكي مل يجولويبلا 

  ؛اكيراتسوك ةبرجت نم حضتي

                                                           
 ٨٠-٧٩، ص ٦٠ةيشاحلا يف هيلإ راشملا عوبطملا رظنأ ،عفانملا مساقتو لوصحلل ةيميلقإلا جهنلا عفانم نأشب ةشقانملا نم ديزمل    ٦٠

 Antonio G M La  و Charles V Barber ،Lyle Glowkaدادعإ " اهعفانم مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ميظنتل ةينطولا ريبادتلاذيفنتو عضو "و

Viña يف يلمعلا عقاولا يف ةيواستملا تاكارشلا–ةيديلقتلا فراعملاو يجولويبلا عونتلا "  ريرحت "   ،Sarah Lairdـ تاتابنلا ةنايصو ناكسلا ةلسلس  ، 
  .٢٠٠٢ناكسثريإ 

ص ،لوألا لصفلا ٦١ةيشاحلا يف دراولا عوبطملا رظنأ   ٦١  ،١.  
  .٢٩٥، ص ٦١ةيشاحلا يف عوبطملا رظنأ   ٦٢
لصفلا ٦١ةيشاحلا يف عوبطملا رظنأ ليصافتلا نم ديزمل   ٦٣   .٢٩٧-٢٩٦، ص ١٣، 



دلب يأ ئشني ملو دراوملل ةددبم و ةفلكتلا ةظهابو ةبعص ةمهم يجولويبلا فاشكتسالا تاطاشن دصر نأ نيبت  )د(  
  ؛دصرلل اماظن يداهلا طيحملا ةفاح نادلب نم

تاديقعت ىلع يوطنت ةلأسم اهنأ تتبثأ دق عفانملا مساقت تاقافتا نأشب تاضوافملا يف ةلودلا لخدت ةلأسم نإ  )ه(    
ةرشابم ةروصب ةلودلا كارشإ ىلإ ةجاحلا ىلإ وعدي ضعبلا نأ الإ لدج عضومو يمدقمل تاضوافملا كرت رخآلا ضعبل ا ذبحي 
تاءارجإلا ءا بعأو تالماعملا فيلاكت عافترا بنجت لجأ نم ةيديلقت فراعم نم كلذب لصتي امو ةرشابم ةروصب ةيثارولا داوملا
  ؛ةيطارقوريبلا

دق يتلا تالكشملا عقوت بعصلا نم لعجت تاديقعت نم عفانملا مساقتو لوصحلا تاسايس هيلع يوطني ام نإ   )و(  
  ؛تقولا رورمب اهنيسحت ىلإةجاحلا حيضوتو تاسايسلا هذه ذيفنت نع أشنت 

لوصحلا لاجم يف ةيلاعف رثكأ تاسايس عضو يف نادلبلا ةدعاسمل تايصوت تعضو ،تاجاتنتسالا هذه ساسأ ىلعو   -١٠٩
  ٦٤:يلي ام تايصوتلا هذه لمشتو عفانملا مساقتو

طرشك ةيجولويبلاةيئايميكلاوةيجولويبلاو ةيثارولا دراوملا ىلع ةحضاولا ةيكلملا قوقح   )أ(   تاسايس عضول    
  ؛عفانملا مساقتو لوصحلا

  ؛لوصحلا تابلط زيهجتل احضاو اديدحت ةددحم ةصتخم ةينطو تاطلس دوجو يغبني  )ب(  

يتلاو ةيجولويبلا ةيئايميكلاوةيجولويبلاو ةيثارولا دراوملل امادختسا لكشت يتلا تاطاشنلا عون ديدحت يغبني   )ج(    
  ؛طلخلا بنجتل احضاو اديدحت عفانملا مساقتو لوصحلا تاسايس اهمظنتس

ارمأ ةضفخنملا ايجولونكتلاب نيلماعتملاو راجتلا راغص نم نيلمعتسملل ةنيابتملا لوصحلا تاءارجإ نوكت دق   )د(  
ضارغأو ةيراجت ضارغ أل لوصحلا نيب تقرف دق عفانملا مساقتو لوصحلا تاسايس ضعب نأ نم مغرلا ىلعف. رظنلا قحتسي

 ، دراوملل نيلمتحملا نيمدختسملا ىلع ادامتعا ةحضاو ةروصب ديدحتلامتي مل ةيراجت ريغ ةيويحلا ايجولونكتلا لثم(ةيثارولا    
  ؛)ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيتابنلا ةيودألاو ةنيزلاو ةيعارزلا تايواميكلاو روذبلاو ةينالديصلا داوملاو

لايف ةحاتملا داوملا ىلع لوصحلا تاءارجإ قحتست نأ نكمي  )ه(   ىلإ ةيعيبطلا اهعقاوم جر اخةدئاسلا فورظ  
  ؛حيضوت

تقولل ةعيضملا تاءارجإلا بنجت لجأ نم احضاو اديدحت ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا تاءارجإ ديدحت نيعتي   )و(  
  ؛ةيراجت ريغ ضارغأل نيلمعتسملل اهطيسبت يغبنيو ةفلكتلا ةظهابو

فلتخمل اهفييكت لجأ نم ريياعملا نم ةف ئاط عضو مئالملا نم نأ ضرتفي ،عفانملا مساقت ريياعمب قلعتي اميفو  )ز(  
  ؛يجولويبلا فاشكتسالاب ةصاخلا تاطاشنلا

                                                           
  .٢٩٨-٢٩٧، ص ٦١ةيشاحلا يف دراولا عوبطملا رظنأ ،تايصوتلا نأشب ليصافتلا نم ديزمل   ٦٤



يفو نييجولويبلا نيفشتكملل ةبسنلاب لوصحلا دعاوق حيضوت عفانملا مساقتو لوصحلل ةيميلقإلا تاسايسلل نكمي   )ح(  
  .اهيدل لوصحلا تاءارجإ ساسأ ىلع رخآ ىلع دلب ليضفت بنجت ةيثارولا دراوملا سفن مساقتت يتلا نادلبلا

ةصاخلاتاسايسلاو نيناوقلا ذيفنتب قلعتي اميف ،اريخأو  -١١٠ نكمي ،نوفلؤملا هركذ امل اقفو ،عفانملا مساقتو لوصحل ل  
  ٦٥.يداهلا طيحملا ةفاح نادلبب صاخلا ضارعتسالا نم سورد ةسمخ صالختسا

؛نكمم دح ىندأ ىلإاريغص اهيف فارطألا ددع نوكي امدنع حاجنلاب تايقافتالا ىظحت نأ حجرألا  )أ(      

نإف مث نم وايساسأ ارصنع ربتعي لوصحلا قح حنمل ةيلحملا لاصتالا ةطقن وأ ةصتخملا ةطلسلا ديدحت نإ   )ب(  
تالكشم يف ببستي نأ نكمي ربتعي لاجملا اذه يف ضومغلا   ؛ 

رصانعلا نم ربتع  يملع نع ةقبسملا ةقفاوملا تابلطتم اميس الو ةحضاولا لوصحلا تاءارجإ ديدحت نإ  )ج(  
  ؛عفانملا نأشب ضوافتلاو تابلطلا ىلع ةقفاوملاب عارسإلل ةيساسألا

ةصاخلا تاسايسلاو نيناوقلل ةءافكلاب مستملاو لاعفلا ذيفنتلا ريسيتل ةيلحم تاردق ةماقإ ىلإ تاموكحلا جاتحت   )د(  
  ؛عفانملا مساقتو لوصحلاب

نزاوتملا تاشقانملاءارجإل ىدتنم ريفوت نإ  )ه(   دق عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخلا تاساكعنالاو ميهافملا نأشب ة  
  .يجولويبلا فاشكتسالا تاعورشم قيقحتو قيبطتلا ةيلمع رسيي

  ةيراسلا ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا كوكصلا ضارعتسا ىلإ ادانتسا ثحبلل اياضق  -ًاثلاث 

  ةيلودلا كوكصلا رود  -فلأ 

  :يلي اميف عفانملا مساقتو لوصحلاب ةيراسلا ةيلودلا كوكصلا ةقالع صيخلت ةيرهوجلا ةيحانلا نم نكمي  -١١١

ىدل ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملا ربتعت ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا فالخب  )أ(    
نم عفانملا مساقتو لوصحلا ةلأسم ةر شابم ةروصب جلاعي يذلا ديحولا يلودلا كصلا ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم
  ؛ةدهاعملاب لوألا قحلملا يف ةدراولا ليصاحملا ةمئاقل ةبسنلاب عفانملا مساقتو رسيملا لوصحلل فارطألا ددعتم ماظن ءاشنإ لالخ

نأنم مغرلا ىلع  )ب(   ةيكلملا قوقح قافتا ،ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا تادهاعم ضعب لثم كوكصلا ضعب    
لوصحلا ةلأسم جلاعي ال ةديدجلا ةيتابن لا فانصألا ةيامح ةيقافتاو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم ىدل ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةيركفلا

ةلصلا تاذ ةيركفلا ةيكلملا اياضق لثم عفانملا مساقتو لوصحلا يف ةيعون بناوجب ةلص تاذ اهنإفةرشابم ةروصب عفانملا مساقتو   
  ؛عفانملا مساقتو لوصحلاب

                                                           
لصفلا ٦١ةيشاحلا يف هيلإ راشملا عوبطملا رظنأ ليصافتلا نم ديزمل   ٦٥   .٧٤-٧٣، ص ٣، 



ثحب ىدل ةلصلا تاذ ةيلودلا كوكصلا نم يبونجلا بطقلا ةدهاعمو راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ربتعت   )ج(  
  ؛ةينطولا ةيالولا قطانم ءارو اميف ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا

ةيامح ةيقافتا لثم عفانملا مساقتو لوصحلاب ارشابم الاصتا لصتت ال يتلا ىرخألا كوكصلا ضعب رفوت دق   )د(  
نكمملا نم نإف لاثملا ليبس ىلعف . يلود ماظن ةرولبل ةديفم اسورد ضارقنالل ةضرعملا ةيربلا ةيناويحلاو ةيتابنلا فانصألا
ةيلودلا حيراصتلاماظن نم ةد افتسملا سوردلا صالختسا ةضرعملا ةيناويحلاو ةيتابنلا عاونألا ةيامح ةيقافتا هتأشنأ يذلا   
  ؛ضارقنالل ةضرعملا فانصألاب ةيلودلا ةراجتلا ميظنتل ضارقنالل

ةيلصألا تاعمتجملل ةعساو ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس اقوقح رفوت ناسنإلا قوقح كوكص نإف ،اريخأو   )ه(  
تاسرامملاو تاثدحتسملاو ةيديلقتلا فراعملا ةيامحو ةنايصو ظفح تايلمع ةسارد هقاطن يف نيعتي الماش اراطإ ئشنتو ةيلحملاو 

  .ةيجولويبلا دراوملاب ةلصلا تاذ

  ينطولا ىوتسملا ىلع تايدحتلا  -ءاب 

ريبادت ضعب قبطت مل ةيقافتالا يف فارطألا ةيبلغا نأ ،ةرفاوتملا تامولعملا ءوض يف ،ودبي هنإف ،هالعأ نيبت امك   -١١٢
قيبطتب امإ ىرخأ نا دلب تماق نيح يف ةيراسلا رطألا فييكتب نادلبلا ضعب تماق دقو. عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخ ةيعون
  .ةلماك ريغ كلذل ةينطولا مظنلا ربتعت نادلبلا هذه نم ددع يفو. ريبادت قيبطتب موقت وأ

نوناقلا اهمظني يتلا تاطاشنلاو دراوملا قاطن نإف ،عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخ ةيعون ماكحأ رفاوت مدع يفو   -١١٣
يجولويبلا عونتلا ةيقافتا ليبق ىرخأ ضارغأل ترقأ يتلا تاعيرشتل ا ضعب قيبطت نكميو. نايحألا نم ريثك يف ةحضاو تسيل

بعصلا نم و الماك ريغ نوكي دق نادلبلا نم دلب لخاد نيناوقلا عومجم نإف كلذ ىلعوةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا ىلع 
  ٦٦.نيعم دلبلخاد ةيكلملا قوقحو دراوملا عقوم ىلع ادامتعا ةينطولا ةصتخملا تاطلسلا نيابتت دقو اهديدحت 

ريبادتلا عون ثيح نم ةمدختسملا جهنلا نيابتت ،عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخ ريبادت تقبط يتلا نادلبلا هذه يفو   -١١٤
  .ةأشنملا ةيسسؤملا رطألاو اهعابتا متيس يتلا تاءارجإلا عباتت كلذ يف امب ةأشنملا ةيلعفلا تاءارجإلاو ةقبطملا

يتلا نادلبلا نيب اميف قيسنتلا صقنو ةحضاولا ةينطولا لوصحلا مظن مادعنا نإف ،ءا ربخلا ضعب هركذ امل اقفوو  -١١٥
تابلاطملل لاثتمالا بعصلا نم نأ نودجي مهنإف . نيلمعتسملا نيب اميف ةريطخ لغاوش ريثي عفانملا مساقتو لوصحلل امظن تعضو
  .رخآل دلب نم فلتخت تابلطتملا هذه نأ ىلإ رظنلاب دراوملل ةمدقملا نادلبلا فلتخم يف ةينوناقلا

مارتحا نامضل ققحتلاو درلل مظن ماقأ دق نادلبلا نم اليلق اددع نأ ةراشإلاب ريدجلا نم نإف ،لاثتمالا ريبادتب قلعتي اميفو 
ددحت دق تابوقعلا وأ تاءازجلا نأ نيح يفو. غالبإلا مظن وأ شيتفتلا ةيلمع لثم عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخلا تابيترتلا  

                                                           
٦٦  Kerry ten Kate & Sarah A Laird ،" عفانملا مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا–يجولويبلا عونتلل يراجتلا مادختسالا  " ،

 ،   .١٩٩٩ناكسثرإ



تاءازجلا هذه قيبطت ةيفيك حضاولا ريغ نم نإف ،دوقعلا دحأ قرخ وأ كاهتناب ةصاخلا عاضوألا ةجلاعمل ةماع ةرو صب
  .دلبلا ةيثارولا دراوملا رداغت نأ درجمب ةيلمعلا ةيحانلا نم تابوقعلاو

هب ملسملا نمو . ةلحرملا هذه يف جئاتنلا صالختسا بعصلا نم لعجت ذيفنتلاب قلعتي اميف تاربخلا مادعنا نإف ،اريخأو  -١١٦
دويقو ،ةينقتلا تاربخلا صقن : لماوعلا نم ددعل ةجيتن نادلبلا نم ريثك يف ةينطو ريبادت عضو ةبوعص نيبت دق هنأ ةماع ةروصب
دراوملا ةيكلم لوح تاعازنلاو ،ةيلحملا ةيعامتجالا تاعارصلاو ،يسايسلا معدلاو ،ةيموكحلا لكايهلا فعضو ،ةينازيملا  
  ٦٧.ةيثارولا

١١٧-  ، يف كلذ يف امب ٦٨تالاجملا فلتخم يف تاردقلا صقن ىلإ نايحألا نم ريثك يف نادلبلا هجاوت يتلا تايدحتلا عجرتو  
ىلع عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخلا حئاوللاو تاسايسلا ذيفنتو ةغايصيف ةيئانثلاو ةيلودلا تايوتسملا ىلع ضوافتلا لاجم   

نادلبلا نم اددع نأو ةينقتلاو ةيملعلا تاردقلا صقن ىلإ عجرت اهنأ امك. ينطولا ىوتسملا ماخلا داوملا ريفوت ىلعرصتقي  نمو .  
اياضقب يعولا صقن نإف كلذك . دروملا دلبلا يف ةيثارولا دراوملا ىلإ ةميق ةفاضإ يف دعاسي نأ نكمي تاردقلا زيزعت نإف انه
  .اضيأ ةبقع لكشي ناك ةيلحملا تاعمتجملا لثم نيينطولا نأشلا باحصأ نيب اميف عفانملا مساقتو لوصحلا

  ةيميلقإلا جهنلا ةميق  -ميج 

ةيراجلا تايدحتلا ضعبل ةديفم ةباجتسا رفوت دق عفانملا مساقتو لوصحلا ءازإ ةيميلقإلا جهنلا نإف ،هالعأ ريشأ امكو   -١١٨
ينقتلا ىوتسملا ىلع نادلبلا نيب اميف نواعتل ا نم لك ةيميلقإلا جهنلا رسيت فوسو. دودحلل ةرباعلا ةيثارولا دراوملا ةلأسم لثم
ريفوت يف ديفي فوس يميلقإلا ىوتسملا ىلع عفانملا مساقتو لوصحلا تابلطتم قيسنت نإف كلذ ىلع ةوالعو . تامولعملا لدابتو
نم ميلق إلا لخاد نادلبلا عنمىلإ كلذ يدؤي فوسو . ميلقإلا لخادو ربع نادلبلا يف عفانملا مساقتو لوصحلل ةلثامم فورظ
ؤبنتلا ىلع ربكأ ةردقب نيلمعتسملا دوزيس هنأ امك . ةفحجم ةروصب ةيبنجألا تارامثتسالا باستكال ةرواجملا نادلبلا عم سفانتلا
علطضت نأ نكمي ةيميلقإلا تاسسؤملا نإف ،اريخأو . ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا قح باستكال ةطسبملا تايلمعلا لالخ نم
  .ميلقإلا يف ةرفاوتملا تاربخلا نم ةدافتسالا نم ينطولا ىوتسملا ىلع ةيعون تاربخ كلمت ال يتلا نادلبلا نيكمت يف ماه رودب

  ءاطسولا رود  -لاد 

لالخ نم متي تاكرشلا نع ةباين هعمجو يجولويبلا عونتلا فاشكتسال دهج لك "نإف ،ارخؤم ردص عوبطم لاقفوو   -١١٩
دع عضو دقو٦٩".ابيرقت ءانثتسا نودب ءاطسو طباور ةطساوب قالخألا تانودمو كولسلا تانودمو ةيهيجوتلا ئدابملا نم د  

يجولويبلا عونتلا ةيقافتا فادهأ ذيفنت نأشب اهرئاودل هيجوتلا ريفوتل نيينهملاو ،ةيجولوبوركيملا تاعومجملاو ةيتابنلا قئادحلا 

                                                           
  .٦٢ةيشاحلا رظنأ   ٦٧
  .٨١، ص ٦٠ةيشاحلا يف عوبطملا ى لإ ةراشإلا رظنأ  ٦٨
٦٩  S. Laird ،" يلمعلا عضولا يف ةيواستملا تاكارشلا–ةيديلقتلا فراعملاو يجولويبلا عونتلا   " ، تاتابنلا ةنايصو ناكسلا ةلسلس

لصفلا ٢٠٠٢ناكسثرإ    .٤٢٣-٤٢٢، ص ١٣، 



يف ءاطسولا ءالؤه هب علطضي يذلا رودلل ارظن هن أ ريغ. اهيدل عفانملا مساقتو لوصحلاب ةصاخلا ماكحألا اديدحت رثكأ ةروصبو
  .تاطاشنلا هذه تاموكحلا مظنت نأ ىلإ ةجاحلاب مامتهالا نيعتي ،عفانملا مساقتو لوصحلا تابيترت

يف ةربخلا يوذ تاعماجلاو ةيتابنلا قئادحلاو ثوحبلا تاسسؤم مه تالاحلا مظعم يف ءاطسولا نأ نم مغرلا ىلعو   -١٢٠
يف ةصصختملا تاكرشلا ةريخألا تاونسلا يف اضيأ ترهظ دقف ،ةلصلا تاذ تالاجملا نم كلذ ريغو فينص تلاو عمجلا تاينقت
ذيفنت نامض يف مهاست نأ نكميو ةميق ةمهم ةمدخ ةطيسولا تاسسؤملا هذه رفوتو . صاخلا عاطقلل ةيثارولا دراوملا ريفوت

ىلإ ريشأ دقف اذلو . ةيقافتالل اقفو ،نييئاهنلا اهيلمعتسمو ةيثارولا دراوملا يدروم نم لكلةديفم طورشب عفانملا مساقتو لوصحلا 
نكميو ٧٠.اهيدل عفانملا مساقتو لوصحلا مظن عضو ىدل تاموكحلا بناج نم مامتها ىلإ جاتحت دق ءاطسولا ءالؤه ةيمهأ نأ  
مهلامعأ لاثتما نامض ضرغ ب ءاطسولا وحن عفانملا مساقتو لوصحلا تابلطتمب قلعتي اميف يعولا ةراثتسا دوهج هيجوت اضيأ
  .عفانملا مساقتو لوصحلا تابلطتمل

- - - - - 

                                                           
  .هالعأ ٦٠ةيشاحلا يف هيلإ راشملا عوبطملارظنأ شاقنلا نم ديزمل    ٧٠


